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1. SPAȚIUL CULTURAL ROMÂNESC ÎN CONTEXT EUROPEAN 

   

1.1 Introducere 

România a devenit membră a Uniunii Europene 

la 1 ianuarie 2007, alături de Bulgaria. Procesul de 

aderare a fost unul laborios, echipa de negociere 

condusă de prof. univ. dr. Vasile Pușcaș a scris istorie, 

permițând țării noastre să se alăture clubului 

european, în pofida unor restanțe evidente în variate 

capitole ale procesului de armonizare cu legislația 

europeană. 

În domeniul culturii, Tratatele fondatoare sunt 

extrem de lacunare, un singur articol menționa 

termenul cultură, de o manieră generală. 

Anul 2007 marchează, ca o coincidență 

fericită, un moment de modificare a discursului oficial 

al UE, pentru prima oară în mod clar și edificator, 

oficialii Comisiei Europene anunță și susțin rolul 

fundamental al culturii în definirea identității familiei 

continentale. Cultura este numitorul comun al 

popoarelor ce locuiesc în Comunitate.  

În ciuda trecerii unei perioade de 11 ani, în 

continuare Uniunea Europeană nu a formulat o politică 

comună în domeniul culturii, ar fi extrem de dificil să 

o formuleze și să o aplice. 
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1.2  Politici Culturale Europene și Internaționale 

  

1.2.1 Organizația Națiunilor Unite pentru 

Educație, Știință și Cultură (UNESCO) 

 

Organizația activează în domeniul creării unui 

climat de pace pe plan mondial, punând accent pe 

dezvoltarea durabilă bazată pe observarea respectării 

drepturilor omului, respect mutual și eradicarea 

sărăciei, având ca obiective principale colaborarea 

între națiuni în educație, știință, cultură, și 

comunicații pentru a se reuși stabilirea unui respect 

universal față de justiție, pentru corectitudinea 

justiției și pentru drepturile și libertățile 

fundamentale ale omului liber, indiferent de rasă, 

sex, limbă sau religie, conform Cartei Națiunilor 

Unite. 

  

1.2.1.1  Declarația Universală UNESCO 

  

Declarația Universală a UNESCO asupra 

diversității culturale are drept scop protejarea 

diversității culturale ca moștenire culturală umană, 
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promovând multilingvismul și diversitatea mass-

media. 

Unul dintre obiectivele esențiale ale UNESCO 

este acela de a institui o listă de locuri din patrimoniul 

mondial, importante din punct de vedere natural sau 

istoric, comunitatea mondială exprimându-și astfel 

respectul și sprijinul pentru importanța deosebită a 

conservării și salvării acestora. 

  

1.2.1.2  Structură și obiective 

  

Organizația are 55 de birouri regionale, prin 

intermediul cărora elaborează strategii, programe și 

activități în consultare cu autoritățile naționale și alți 

parteneri. UNESCO operează o serie de institute și 

centre de specialitate, are 184 de delegații 

permanente, care reprezintă guvernele Statelor 

Membre la UNESCO și are 199 de Comisii Naționale în 

toată lumea, fiind singura agenție ONU care are o 

rețea globală de organisme de cooperare naționale, 

cunoscute drept Comisiile Naționale pentru UNESCO, 

instituite de guvernele statelor membre, în 

conformitate cu articolul VII al Constituției UNESCO. 

Principalul obiectiv al Organizației, stipulat în 

actul constitutiv, este acela de a contribui la pacea și 
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securitatea mondială prin promovarea drepturilor 

omului în baza colaborării internaționale în domeniile 

educației, științei și culturii.  

  

1.2.1.3  Mari teme 

  

Organizația gestionează teme precum Cultura 

pentru Dezvoltare durabilă, Cultura în zone 

emergente, Patrimoniul mondial, Conflictele armate 

și Patrimoniul, Traficul ilegal de bunuri culturale, 

Patrimoniul cultural submarin, Patrimoniul cultural 

intangibil, Diversitatea expresiilor culturale. 

  

  

1.2.1.4  România și UNESCO 

 

România a aderat la UNESCO în 1956, tot de la 

acel moment fiind constituită și Comisia Națională a 

României pentru UNESCO (CNR UNESCO). Prin H. G. nr. 

624/1995 Comisia a fost reorganizată, actul normativ 

stabilind caracterul Comisiei de instituție publică cu 

personalitate juridică în coordonarea Ministerului 

Educației și Cercetării Științifice, precum și rolul 

Comisiei de asigurare a legăturii României cu UNESCO 

și de organism multidisciplinar de analiză, sinteză și 
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coordonare a programelor, proiectelor și activităților 

din România ce decurg din Constituție, rezoluțiile, 

programele/bugetele bi/multianuale elaborate de 

UNESCO. 

Comisia colaborează cu Ministerul Afacerilor 

Externe, Ministerul Culturii, Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor, Academia Română și cu alte 

instituții și organisme centrale.  

România s-a implicat activ în activitatea 

specifică a organizației, prin promovarea sau 

asocierea la inițiative, negocierea unor Convenții și 

programe internaționale, transpunerea la nivel 

național a deciziilor și angajamentelor asumate, dar și 

promovarea valorilor naționale la nivel mondial și 

concretizarea unor obiective de interes național. 

Toate acestea s-au realizat prin efortul 

multidisciplinar al unor oameni de cultură, oameni de 

știință, academicieni și diplomați. 

România a obținut recunoașterea valorii 

universale a unor situri naturale și culturale înscrise 

astăzi pe lista patrimoniului mondial al UNESCO - 

Delta Dunării, Bisericile din Moldova, Mănăstirea 

Horezu, Sate cu biserici fortificate din Transilvania, 

Cetățile Dacice din Munții Orăștie, Centrul istoric al 

Sighișoarei, Bisericile de lemn din Maramureș. Datinile 
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și practicile tradiționale ale României au obținut la 

rândul lor recunoaștere universală, prin înscrierea în 

patrimoniul cultural imaterial a unor dosare naționale 

sau multinaționale, precum Călușul, Doina, Ceramica 

de Horezu, Colindatul de ceată bărbătească, Jocul 

fecioresc și Tehnicile tradiționale de realizare a 

Scoarței. 

  

1.2.2 Uniunea Europeană 

  

În 30 de ani de (r)evoluție culturală scena 

românească s-a confruntat cu dificultăți și întârzieri 

de etapă. Dacă în cazul culturii nu a existat o politică 

europeană comună pe care să o negocieze echipele de 

oficiali comunitari și români, în schimb s-a derulat un 

export valoros de bunuri și servicii culturale, un 

schimb efervescent la nivel artistic între România și 

țările Uniunii Europene. Presiunea pentru schimbare 

și politici culturale relevante s-a exercitat de jos în 

sus, căci artiștii, producătorii, impresarii, curatorii, 

managerii culturali formați la școala europeană a 

eficienței și a dezvoltării unor categorii diverse de 

public au impulsionat sectorul cultural și l-au 

direcționat spre modernizare. 
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Dialogul cu autoritățile a fost mai degrabă un 

monolog, întrucât rezultatele concrete au întârziat să 

apară în domeniul politicilor culturale. Cu excepția 

unei perioade faste de șase luni în prima parte a anului 

2005, când au fost create instituții precum Centrul 

pentru Studii și Cercetări în domeniul Culturii, Centrul 

de Consultanță pentru Proiecte Europene, 

Administrația Fondului Cultural Național, deciziile de 

politică publică în domeniul culturii s-au concretizat 

prin intervenții punctuale, cu beneficii limitate la un 

sub-sector sau o activitate culturală în România unor 

ani dificili pentru profesioniști și entități juridice. 

Problema strategiilor naționale în cultură, 

adoptate ciclic ca o reacție la obligația asumată în 

calitate de membru al țării noastre în familia 

europeană, este neaplicarea acestora. Volumele 

rezultate în urma consultărilor publice s-au încărcat 

pe platformele de comunicare ale Ministerului 

Culturii, pentru asigurarea transparenței decizionale 

și acolo, pe platforme precum cultura.ro sau 

culturanet.ro, au staționat. 

Aspectele diferențiate ale fiecărui mandat 

ministerial - unele mandate au durat chiar și cinci (5!) 

săptămâni - nu au putut schimba concluzia firească: 

românii nu cred în planificare și nici nu o mai aplică. 
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Uneori poate fi un reflex sănătos să ai o asemenea 

abordare, deoarece multe inițiative condamnabile de 

natură comunistă s-au operat și se operează în numele 

„planificării” și „organizării” eficiente și în lumea 

contemporană nouă. Pericolul utilizării unui 

instrument modern de management pe post de literă 

de lege, pentru deformarea și manipularea unor 

sectoare culturale, este unul real. Un exemplu 

concret îl reprezintă unul dintre puținele obiective ale 

strategiilor naționale în domeniul culturii, și anume 

finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a 

proiectelor culturale, educaționale, sociale (cadrul 

legal este asigurat de Legea nr. 350/2005 privind 

regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activități nonprofit de interes 

general). 

Deși principiile, obiectivele și aria națională de 

acțiune a Legii nr. 350/2005 sunt în concordanță cu 

politica, principiile și obiectivele europene 

(transparența, egalitatea de tratament, informare și 

comunicare, etc.) textul legii a fost aplicat neunitar, 

iar prevederile acesteia au fost manipulate, 

transformând procesul de acordare a finanțărilor 

nerambursabile într-o umbrelă de protecție pentru 

continuarea practicilor de finanțare a proiectelor 
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după domnia bunului plac discriminatoriu al 

autorităților finanțatoare, al experților evaluatori 

interni, angajați ai autorității, sau, lucru mult mai 

grav, al experților „evaluatori” externi - 

„independenți”, care, în unele situații, și-au finanțat 

propriile proiecte, în care dețineau poziții în echipele 

redacționale, de producție, artistice sau în echipele 

de organizare. 

Forma bate fondul, ca să îl parafrazăm pe Titu 

Maiorescu, după 150 de ani de la eternele forme fără 

fond identificate de cărturar. 

Scopul Manualului de față este acela de a 

evidenția modul în care o politică publică în domeniul 

culturii devine un sprijin pentru domeniul de 

activitate vizat și pentru dezvoltarea acestuia. 

Politica culturală este un motor care împinge 

domeniul pe care îl reglementează spre atingerea 

unor obiective de dezvoltare.  

Dincolo de inerentele subiectivități, cultura 

este un liant al societății românești. Poate că nu o 

vedem ca atare, preocupați să rezolvăm problemele 

curente și să criticăm nesfârșitele sincope, întârzieri, 

pierderi de timp. Cert este însă că, în pofida 

dezabuzării și a deprimării profesionale, tristețea 

domeniului poate fi vindecată numai prin solidaritate, 
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dialog, muncă în comun. Sună utopic, chiar este o 

utopie să ne imaginăm aceste lucruri posibile într-o 

Românie pragmatică, realistă, cinică pe alocuri, 

precum cea în care trăim și muncim în anul de grație 

2019. 

Pe de altă parte, ce alternative am avea? Șansa 

culturii din România o constituie gurile de oxigen 

reprezentate, ca întotdeauna, de oameni ce 

construiesc frumos, încet, cu perseverență, gura lor 

de rai, pe care o împart apoi cu generozitate. 

Exemplele de bună practică din cuprinsul 

prezentului Manual vor vorbi despre reușite, 

semieșecuri și puterea de pasăre Phoenix a 

profesioniștilor din domeniul culturii de a trece la 

următoarea etapă, în ciuda faptului că orizontul de 

așteptare de 3-5-7-10 ani s-a prelungit la 15-17-20 de 

ani. În ciuda dificultăților de tot felul și în urma unor 

sacrificii personale și profesionale consistente. 

  

1.2.3 Acordurile Spațiului Economic European 

  

Granturile Spațiului Economic European (SEE) 

și ale Norvegiei reprezintă contribuția Islandei, 

Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la 

reducerea disparităților economice și sociale în 
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Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor 

bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și 

Sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de 

finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind 

Spațiul Economic European, ce reunește statele 

membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca 

parteneri egali pe piața internă. 

În total, cele trei state au contribuit cu 3,3 

miliarde euro între 1994 și 2014 și cu 2,8 miliarde euro 

pentru perioada de finanțare 2014-2021. Granturile 

SEE sunt finanțate în comun de toți cei trei donatori, 

iar Granturile Norvegiene sunt finanțate exclusiv de 

Norvegia și sunt disponibile în cele 13 țări care au 

aderat la UE după 2003.  

  

1.2.3.1  Memorandumuri implementate   

  

Granturile SEE și Norvegiene 2009-2014 au 

vizat o paletă largă de domenii în care România avea 

nevoie de sprijin, cum ar fi copiii, sănătatea, 

patrimoniul cultural, societatea civilă, cercetarea, 

bursele, protecția mediului, schimbările climatice, 

inovarea, justiția și afacerile interne, contribuind 

astfel la coeziunea socială și economică în Spațiul 

Economic European.  
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Programele au contribuit la cele două 

obiective majore ale Granturilor - reducerea 

disparităților dintre România și SEE și consolidarea 

relațiilor bilaterale dintre România, Norvegia, Islanda 

și Liechtenstein prin intervenții în sectoarele 

prioritare convenite. În cadrul celor 22 de programe 

aferente perioadei 2009-2014 au fost finanțate un 

număr de 832 de proiecte. 

  

Rezultatele proiectelor finanțate în domeniul 

culturii: 

• 60 de evenimente și expoziții, 

• 11 clădiri istorice restaurate, 

• 9 colecții culturale ale minorităților, 

• 38.640 elemente culturale digitalizate, 

• 3.487 obiecte restaurate de valoare 

culturală, 

• 21 documente strategice și planuri de 

afaceri legate de patrimoniul cultural. 
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Graficul nr. 1: Rezultatele proiectelor finanțate în domeniul culturii 
Sursa: https://www.eeagrants.ro/2009-2014 

  

1.2.3.2  Programul RO Cultura  

  

Programul PA14 „Antreprenoriat cultural, 

patrimoniu cultural și schimb cultural” (denumit în 

continuare Programul RO-CULTURA) are ca obiectiv 

general consolidarea dezvoltării economice și sociale 

prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și 

managementul patrimoniului cultural. Bugetul 

Programului este de 29.015.294 euro. Cel puțin 10% 

din costurile eligibile ale Programului sunt destinate 

îmbunătățirii situației populației rome. Programul 

vizează: îmbunătățirea managementului 

patrimoniului cultural prin restaurarea și revitalizarea 

unor monumente istorice, prin susținerea expozițiilor 

inovative cu bunuri culturale mobile restaurate și prin 
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revitalizarea patrimoniului cultural al minorității 

rome; îmbunătățirea accesului la cultură prin 

consolidarea antreprenoriatului cultural, dezvoltarea 

publicului și sprijinirea inițiativelor culturale despre 

minoritatea romă. 

Un alt rezultat transversal al Programului îl 

constituie consolidarea colaborării între entitățile din 

România și cele din Statele Donatoare (Norvegia, 

Islanda, Liechtenstein) în domeniul cultural. Acest 

obiectiv va fi îndeplinit prin susținerea: cooperării 

culturale internaționale în domeniul patrimoniului 

cultural; cooperării culturale internaționale în 

domeniul creației artistice contemporane.  

Programul cuprinde 7 apeluri de proiecte, în 

valoare totală de 26.685.000 euro, structurate astfel: 

îmbunătățirea managementului patrimoniului 

cultural, apel 1 – Restaurarea și revitalizarea 

monumentelor istorice (16.000.000 euro); apel 2 – 

Susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale 

mobile restaurate (1.285.000 euro); apel 3 – 

Revitalizarea patrimoniului cultural al minorității 

rome (900.000 euro), îmbunătățirea accesului la 

cultură; apel 4, 5 și 6 - Consolidarea 

antreprenoriatului cultural și Dezvoltarea publicului 
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(6.500.000 euro); apel 7 - Sprijinirea inițiativelor 

culturale despre minoritatea romă (2.000.000 euro). 

  

1.2.4 Carta Europeană pentru drepturile 

omului 

  

Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a 

Libertăților Fundamentale, cunoscută și sub 

denumirea de Convenția Europeană a Drepturilor 

Omului, este un catalog al drepturilor fundamentale 

elaborat de Consiliul Europei, semnat pe 4 noiembrie 

1950 la Roma și intrat în vigoare pe 3 septembrie 1953. 

Convenția a fost ratificată de cvasi-totalitatea 

statelor membre ale Consiliului Europei, este una 

dintre construcțiile cele mai noi ale sistemului 

instituțional internațional. Convenția și protocoalele 

sale adiționale apără mai multe drepturi și libertăți 

fundamentale ce au ca titulari persoane fizice, privite 

individual, sau diverse entități sociale, cu excepția 

oricăror structuri statale. 

   

1.2.5 Concluzie 

  

Situația geopolitică, războaiele, relațiile 

internaționale tensionate, raporturile de forță dintre 
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marile puteri transferă în Europa atât conflictele 

religioase și militare, cât și cultura și civilizația 

islamică, într-un val de reislamizare treptat, dar sigur, 

al continentului european. 

Pentru o populație îmbătrânită, cu o speranță 

de viață în continuă creștere, infuzia de forță de 

muncă tânără și relativ calificată, uneori foarte înalt 

calificată, a reprezentat un aport de oxigen, deși 

discursul extremei drepte europene se amplifică, 

lăsând însă deoparte evidența contextului. După cel 

de-al Doilea Război Mondial, repopularea Europei a 

fost posibilă grație populației turce, magrebiene, 

fluxului de germani ce au părăsit Germania de Est, în 

vreme ce în sensul îndepărtării de continent, au loc 

celelalte valuri masive demografice: crearea statului 

Israel, elite europene ce se stabilesc în Statele Unite 

ale Americii. 

În secolul XXI, mișcarea demografică 

dobândește dimensiuni politice, geostrategice, 

înainte de a avea și abordări culturale. 

Ceea ce este cert este faptul că pe continentul 

european se stabilesc în prezent comunități culturale 

pentru care problema identității se pune stringent: 

sunt viitori cetățeni europeni, sunt refugiați supuși 

dreptului umanitar, sunt persoane ce se vor întoarce 
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în țările de origine și supraviețuiesc dramei umanitare 

prin intermediul ajutorului de urgență european? 

Toate la un loc și toate abordate separat dau 

imaginea unei Europe la răscruce. 

Unde este situată România în acest context 

geopolitic și strategic, punând întrebarea strict din 

punct de vedere cultural si mai precis din punct de 

vedere al politicii culturale ce vizează creatorul, 

artistul? 

1.3  Politica culturală națională în cadrul politicilor 

publice din România 

De ce suntem aici, de ce am redactat acest 

Manual, de ce îl parcurgeți dumneavoastră, publicul 

nostru? Mai întâi, pentru că vă implicați și considerați 

important acest subiect. Mai apoi, suntem deja 

convinși de veridicitatea informației conform căreia a 

arăta frumusețea unui concept este simplu, mai 

complicat este să îi identifici și prezinți partea 

întunecată. Manualul arată sectorului cultural 

avantajele și dezavantajele implicării în construirea 

unei politici publice în domeniu: timp investit, 

energie, expertiză. Dar și satisfacție, atunci când 

obiective importante pentru actorii din sector se 

regăsesc pe agenda de lucru. 
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Pe programul nostru de activități ne așteaptă 

audituri externe, acțiuni curente, proiecte de 

regulamente de organizare și funcționare, încălcări 

ale cadrului procedural și regulamentar. Dintre toate 

acestea, Manualul de fată este premiul nostru de 

încurajare. După 30 de ani de activitate culturală în 

regim democratic liber elaborăm un document despre 

care considerăm că va fi de folos și va contribui la o 

mai bună cunoaștere a sectorului. 

Nu este puțin lucru într-o societate preocupată 

de profit, remunerații și glorie. Cât mai multă glorie, 

eventual fără niciun efort vizibil, doar pentru că 

merităm. Da, merităm o politică culturală pentru 

statutul artistului, vividă, aplicată în planul 

activităților pe care le derulează autoritatea 

națională, regională, județeană, locală, da, merităm 

o dezbatere încheiată prin rezultate, nu numai prin 

fișiere de tip .PDF încărcate pe pagini de web 

nevizitate de public și specialiști. 

Merităm la fel de mult pe cât muncim. 

Drepturile și obligațiile sunt repartizate inegal în 

perspectiva noastră asupra lumii și vieții: mai avem și 

drepturi, nu numai dreptul de a munci și de a achita 

impozite pe salariu și onorarii: avem și dreptul de a fi 



Alternativă 

   Manual de elaborare, implementare și monitorizare politici publice în sectorul cultural |  21 

respectați pentru munca noastră și de a primi 

recunoaștere pentru meritele vizibile în viața publică. 

Obligațiile de a fi profesionist, de a respecta 

regulile jocului, de a urma planul dinainte stabilit, 

adică acelea de a fi solidari unei cauze, de a juca pe 

față cartea culturii sunt aspecte de la sine înțelese. 

Dorim cititorilor acestui Manual ca el să fie un 

instrument și un sprijin în eforturile viitoare. Cu cât 

suntem mai numeroși în implicarea efectivă pentru 

popularizarea și diseminarea informațiilor legate de 

elaborarea și implementarea politicilor culturale, cu 

atât mai mult succesul negocierilor cu autoritățile 

publice va avea șanse de a se manifesta. À vous la 

parole. 

1.3.1 Constituția, legea fundamentală și 

accesul la cultură 

Constituția României prevede la articolul 33 

garantarea accesului la cultură pentru cetățenii 

acestei țări. De asemenea, alineatele 2 și 3 ale 

aceluiași articol precizează faptul că „libertatea 

persoanei de a-și dezvolta spiritualitatea și de a 

accede la valorile culturii naționale și universale nu 

poate fi îngrădită”, precum și că „statul trebuie să 

asigure păstrarea identității spirituale, sprijinirea 

culturii naționale, stimularea artelor, protejarea și 
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conservarea moștenirii culturale, dezvoltarea 

creativității contemporane, promovarea valorilor 

culturale și artistice ale României în lume”. 

Din prevederile legii fundamentale se 

conturează și principalele obiective de politică 

publică în domeniul culturii, incluzând atât aspectele 

moștenirii culturale, cât și pe cele ale expresiei 

artistice contemporane. De asemenea, se 

menționează relațiile internaționale și diplomația 

culturală, ca vehicule de export cultural pentru 

valorile românești.  

După cum  informează chiar Ministerul Culturii, 

pe site-ul web, România nu are în acest moment o 

strategie națională pentru cultură și patrimoniu 

național. Cu toate că aceasta a fost reformulată în 

perioada guvernării Cioloș, Strategia Culturală 

națională nu a fost avizată și adoptată de Guvern nici 

în momentul de față. 
http://www.cultura.ro/aprobarea-strategiei-pentru-cultura-si-patrimoniu-national-2016-2022  

 

1.3.2 Procesul legislativ 

Potrivit Manualului de politici publice elaborat 

de Agenția Națională a Funcționarilor Publici pentru 

tema „Politici Publice în contextul dezvoltării și 

întăririi rolului funcției publice”, politicile publice 

reprezintă „acțiuni realizate de către autorități 
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(centrale sau locale) ca răspuns la problemele care vin 

dinspre societate. Cu alte cuvinte, se poate vorbi 

despre politici publice atunci când o autoritate 

publică, centrală sau locală, își propune, cu ajutorul 

unui program de acțiune coordonat, să modifice 

mediul economic, social, cultural al actorilor sociali”. 

Astfel, la nivel național, politicile publice pot 

fi inițiate de instituțiile majore ale Statului, fie 

acestea Parlamentul, Președintele, Guvernul, 

autoritățile centrale sau locale. 

În conformitate cu Manualul mai sus menționat, 

procesul de elaborare a politicii publice se 

caracterizează prin faptul că „reprezintă, pe de o 

parte, un proces analitic (rezolvarea unei 

probleme), iar pe de altă parte, un proces politic”. 

Din perspectiva procesului analitic, elaborarea 

politicilor publice reprezintă identificarea de soluții 

pentru problemele existente, făcând apel la 

raționalitate în vederea îndeplinirii scopurilor publice. 

În acest caz, cheia procesului de elaborare a politicii 

constă în definirea corectă a problemei, identificarea 

și analiza unui set de soluții adecvat, selectarea 

alternativei care rezolvă cel mai bine problema.  

Din perspectiva procesului politic, în procesul 

de elaborare a politicii publice „accentul cade asupra 
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conflictelor și dezacordurilor pentru a se controla 

procesul de luare a deciziei, urmărindu-se interesul 

propriu grupului politic care controlează acest 

proces”. Ca o concluzie, procesul de elaborare a 

politicilor publice constă într-o succesiune de 

activități specifice care „au ca finalitate elaborarea 

unor acte normative adoptate în ședințe de guvern, 

propuse ulterior validării forului legislativ al 

Parlamentului”. 

Din perspectiva artistului, acel creator 

calificat sau artist prin vocație, artist angajat sau liber 

de contract, persoană care dorește și acceptă să adere 

la structuri organizatorice profesionale care vor 

prelua și gestiona o parte din aspectele socio-

profesionale ale profesiei sau un artist independent ar 

urma să fie stabilite rolul și locul artistului în 

societate, drepturile conferite și obligațiile pe care și 

le asumă, corelative drepturilor de care beneficiază. 

Pentru aceasta sunt necesare măsuri 

legislative coerente ce ar trebui sa vizeze mai multe 

aspecte, începând cu cel educațional, considerat de 

importanță majoră și încheind cu cel legislativ-

economic, de recunoaștere, reglementare, 

consolidare și protecție:  
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• educațional și de formare profesională 

(promovarea educației și formării profesionale 

începând de la nivelul claselor primare în toate 

disciplinele artistice: desen, pictura, muzica, 

cluburi/cercuri/cenacluri literar-artistice - legea 

învățământului, rolul cadrelor didactice, cadre 

didactice calificate, ,,accesul” artei și artistului în 

școală); 

• dreptul la libera exprimare și dreptul de asociere 

cu obligațiile corelative (drepturile și libertățile 

cetățenești fundamentale, constituționale, precum 

și drepturile de proprietate intelectuală și 

industrială, dreptul de autor, legea asociațiilor și 

fundațiilor, legea teatrelor); 

• legile fiscale, de proprietate intelectuală precum și 

alte reglementări care sunt adaptate naturii atipice 

a activității artistice. 

România este un stat național, unitar, 

centralizat, în care hotărârile/deciziile sunt luate în 

cadrul structurilor centrale de conducere (guvern), 

autoritățile județene și locale având un grad limitat 

de implicare în luarea hotărârilor/deciziilor, sau mai 

direct, neavând nici un rol, nici practic, nici definit 

juridic. 
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Constituțional și doctrinar, forma actuală de 

guvernământ a României este de republică cu regim 

politic semi-prezidențial, în practica de zi-de-zi, cu 

tendințe de coloratură balcanică spre regim politic 

parlamentar.  

Ca structură administrativ-teritorială, țara 

este împărțită în 41 de județe și Municipiul București 

- actualmente acestea fiind considerate Unități 

Administrativ Teritoriale (UAT), ceea ce în teorie ar 

presupune și un mai mare grad de libertate în luarea 

deciziilor administrativ-teritoriale la nivel județean și 

local. 

Administrativ, politic și juridic, conducerea 

județelor este asigurată prin intermediul Prefecturilor 

conduse de un Prefect ca reprezentant al structurii 

centrale în teritoriu (guvernul), și al Consiliilor 

Județene, foruri elective, a căror componență este 

asigurată prin alegeri periodice la nivel local. 

În anul 1998, în cadrul programului pentru 

aderarea la Uniunea Europeană, Consiliile Județene s-

au asociat în opt regiuni de dezvoltare, asociere fără 

personalitate juridică,  organismele teritoriale nou 

formate, juridic neavând practic nici un rol. 
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Urmare a celor de mai sus, procesul decizional 

din cadrul instituțiilor publice de nivel județean și 

local este preponderent de respectare a cadrului 

legislativ național, implicit și european în vigoare - în 

practică, o ilustrare emblematică a acestei situații o 

reprezintă  ,,controlul de legalitate” exercitat de 

Prefect ca reprezentant al guvernului în teritoriu 

asupra hotărârilor/deciziilor luate în Consiliile Locale, 

altfel spus, obligația Consiliilor Locale de a prezenta 

spre aprobare Prefectului hotărârile/deciziile luate. 

Și eventualele conflicte între aceștia pot rezulta în 

reducerea drastică a fondurilor de care dispun. 

Cu alte cuvinte, autoritățile județene și locale 

au în principal atribuția, dar și obligația de a 

implementa legislația și hotărârile primite de la nivel 

central.  

Relația dintre autoritățile locale și cele 

centrale, precum și gradul de autonomie ale 

administrației județene și locale se constituie în 

fațete esențiale ce trebuie avute în vedere în analiza 

politicii culturale din România pentru a putea obține 

cele mai bune alternative de politici publice în 

domeniu, aceste politici sprijinindu-se pe un cadru 

legislativ cât mai bine articulat. 
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Ca organizare statală, administrativ-teritorială 

și juridică, România urmează în mare măsură modelul 

francez, cu mențiunea unei fracturi în timp, generată 

de perioadele comunistă și postcomunistă și de 

implementarea principiilor democrației și ale statului 

de drept.  

Oricum ar fi privite lucrurile, orice fel de 

politici publice abordează România la nivel central, 

există un nivel extrem de redus de autonomie pentru 

județe si localități, regiunile neavând personalitate 

juridică; au doar rol decorativ.  

În acest peisaj normativist și centralizat, 

fiecare autoritate locală deși are teoretic mici 

posibilități de a influența anumite tendințe și politici 

culturale locale, acest lucru se întâmplă rareori, 

având în vedere maniera centralizată de alocare a 

fondurilor bugetare. 

1.3.3 Instituții publice și private implicate în 

procesul de elaborare și adoptare a unei 

politici publice 

  

Procesul de formulare a politicilor publice este un 

demers tehnic și profesional, asigurat de specialiștii 

de la nivelul administrației centrale (funcționarii 
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publici), precum și de cercetători independenți, în 

vederea asigurării unei argumentări cuprinzătoare și 

structurate, precum și o fundamentare solidă a 

tuturor informațiilor care țin de posibilele alternative 

și decizii. 

Un aspect important de menționat este diferența 

dintre politică și politicile publice, precizată în 

definițiile preluate din Strategia pentru 

îmbunătățirea sistemului de elaborare, coordonare și 

planificare a politicilor publice la nivelul 

administrației publice centrale, Hotărârea de Guvern 

nr. 870/2006. 

Astfel, definițiile sunt următoarele: 

1. Politica este sinonimă într-o societate democratică 

cu un complex de reguli și proceduri folosite pentru a 

asigura reprezentarea legală și armonizarea 

intereselor, folosindu-se mecanismele democrației 

reprezentative. Principalii actori ai procesului politic 

sunt partidele politice și politicienii, membrii aleși ai 

parlamentului și autoritățile locale, precum și oficialii 

numiți pe criterii politice la nivelul executiv al 

administrației - miniștrii, secretarii de stat. 

2. Politica publică este celălalt set de reguli și 

proceduri de la nivelul executiv al administrației 

publice, prin care se asigură realizarea scopurilor și 
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priorităților convenite la nivel politic, și care permit 

dezvoltarea tuturor sectoarelor esențiale ale vieții 

societății. 

  

1.3.3.1 Ministerul Culturii 

     

Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-

2022 este încărcată pe portalul cultura.ro și conține 

capitole precum Cultura, factor de dezvoltare 

durabilă, Economia creativă, Acces la cultură și 

Diversitatea expresiilor culturale, Cultura română în 

circuitul cultural internațional, Capacitatea 

sectoarelor culturale și creative, Inițiative, proiecte și 

programe cheie, instrumente de finanțare, dar și 

monitorizare și evaluare. 

Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-

2022 (SCPN 2016-2022) este un document de politici 

publice pe termen mediu care definește, în principiu, 

politica Guvernului României în domeniu, conturând 

un orizont al activității publice pentru o dezvoltare 

culturală echilibrată, durabilă, inteligentă, în 

beneficiul tuturor celor direct implicați în activități 

culturale și al societății în ansamblul său. Prin 

stabilirea unor obiective, direcții și măsuri necesare, 

SCPN 2016-2022 stă la baza deciziilor în domeniu și 
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reprezintă un text de referință pentru toți cei 

interesați să dezvolte proiecte și programe culturale.  

Termenii „artistic” și „artist” apar de 200 de ori în 

cuprinsul documentului și la pagina 14 se precizează 

următoarele: „De cele mai multe ori, prin aceste 

organizații actul de cultură ajunge la public și tot prin 

aceste organizații artiștii reușesc să lucreze și să se 

dezvolte profesional. A acționa asupra precarității 

condiției practicienilor din domeniul cultural 

înseamnă a conștientiza faptul că vitalitatea acestuia 

depinde de implicarea acestora, de alegerea acestui 

domeniu ca opțiune de carieră”. 

Axa prioritară 5, Capacitatea Sectoarelor 

Culturale și Creative, are șase obiective principale, 

printre care și O4, îmbunătățirea statutului socio-

profesional și a condiției creatorului. Astfel, este 

vorba despre elaborarea de măsuri și politici culturale 

care să contribuie la dezvoltarea unui mediu favorabil 

pentru libertatea de exprimare artistică și care să 

asigure condițiile materiale pentru facilitarea 

exprimării talentului creator, necesară pentru a 

asigura un rol proeminent al culturii în societate. 

Recomandarea privind Condiția Artistului (UNESCO-

Belgrad, 1980), Declarația finală a Congresului 

Mondial asupra aplicării Recomandărilor privind 
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Condiția Artistului (UNESCO - Paris, 1997) și 

Conferința „Politici pentru dezvoltare în cultură“ 

(UNESCO - Stockholm, 1998) sunt doar câteva repere 

care indică nevoia definirii clare a tuturor drepturilor 

care derivă din funcția socială a creatorului, precum 

și a drepturilor și libertăților care se cuvin oricărui 

cetățean (morale, economice sau de securitate 

socială etc.) inclusiv prin crearea unor condiții 

materiale și sociale care să faciliteze exprimarea 

talentului creativ.  

Conform studiului Statutul Artiștilor în Europa 

(Policy Department Structural and Cohesion Policies-

Culture and Education), activitatea artistică este 

caracterizată de următoarele trăsături:  

• logică atipică: de regulă, proiectele artistice 

nu au drept scop ieșirea din șomaj sau 

obținerea de venituri, ci reprezintă expresia 

unor forțe creative;  

• mod de angajare atipic: artiștii trec cu 

ușurință de la o formă de angajare pe piața 

muncii la alta (liber profesioniști, angajați, 

antreprenori etc.);  

• mobilitate atipică, sporită;  
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• structuri economice atipice: există nenumărați 

artiști care lucrează individual și concurează 

pe piață cu mari companii;  

• influență atipică asupra ciclurilor economice -

influența artiștilor depășește cu mult sfera 

culturală, punându-și amprenta asupra 

majorității activităților economice, 

• mod de evaluare atipic a rezultatelor muncii;  

• finanțare atipică – activitatea culturală nu se 

poate autofinanța din profitul obținut, ci sunt 

necesare finanțări publice și contribuții 

individuale, private.  

În România există o lege specială cu caracter 

reparatoriu, necontributiv, respectiv Legea nr. 8/2006 

privind instituirea indemnizației pentru pensionarii 

sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de 

creatori legal constituite și recunoscute ca persoane 

juridice de utilitate publică, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Cuantumul indemnizației reprezintă 

echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, 

după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu 

poate depăși două salarii de bază minime brute pe 

țară, garantate în plată. Cuantumul indemnizației se 
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modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, 

ca urmare a modificării valorii punctului de pensie.  

Uniunile recunoscute ca fiind de utilitate 

publică sunt următoarele:  

• Uniunea Scriitorilor din România (Decretul nr. 

267/1949);  

• Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor 

(Decretul nr. 271/1950);  

• Uniunea Artiștilor Plastici din România 

(Decretul nr. 266/1950);  

• Uniunea Teatrală din România (HG nr. 

746/2000, publicată în MO nr. 443 / 

6.09.2000);  

• Uniunea Cineaștilor din România (HG nr. 

1.184/2003, publicată în MO nr. 716 / 

14.10.2003);  

• Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din 

România (HG nr. 1.242//2000, publicată în MO nr. 

634/06.12.2000);  

• Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film din România 

(HG nr. 822/2003, publicată în MO nr. 522/21.07.2003); 

• Uniunea Arhitecților din România (HG nr. 1.361/2000, 

publicată în MO nr. 710 / 30.12.2000);  

• Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (HG nr. 

472/2008, publicată în MO nr. 362 / 12.05.2008). 
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Diversele situații din statele membre pot servi ca punct 

de plecare în crearea unor măsuri legislative suplimentare 

menite să protejeze artistul în funcție de disponibilitățile 

financiare existente și reprezintă exemple de bună 

practică:  

• constituirea unor fonduri de securitate socială 

pentru artiști, care garantează artiștilor o 

subvenție pentru contribuțiile la asigurările sociale 

până într-o anumită sumă maximă, dacă veniturile 

obținute de aceștia se încadrează într-un anumit 

interval (Austria), 

• încadrarea artiștilor fie în categoria angajaților, fie 

în categoria persoanelor fizice autorizate, 

beneficiind totodată de o reducere a sumelor 

datorate cu titlu de contribuții la asigurările 

sociale, tocmai pentru a compensa costurile 

apărute ca urmare a acestei încadrări (Belgia);  

• alocațiile pentru copii și concediile artiștilor pot fi 

suportate de către bugetul de stat (Belgia);  

• scutirea de taxe pe venituri pentru anumite sume 

mici, care nu depășesc un anumit prag (Belgia);  

• existența unei perioade minime de activitate 

pentru a beneficia de ajutor de șomaj (Bulgaria);  

• dreptul la asigurare socială și de sănătate dacă 

veniturile medii pe o anumită perioadă de timp 
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sunt inferioare veniturilor obținute de artiștii 

angajați sub contract individual de muncă 

(Croația);  

• sindicalizare în cadrul uniunilor artiștilor (Estonia);  

• accesul, în ciuda caracterului discontinuu al 

activității, la diverse măsuri de securitate socială 

(Franța);  

• finanțarea de către guvern a contribuției datorate 

de către angajat, într-o anumită limită, prin 

intermediul unei subvenții (Germania);  

• scutirea artiștilor de la plata TVA și diminuarea 

taxelor datorate pe veniturile obținute pentru 

opere originale (Portugalia).  

Un demers în acest sens a avut loc în România în 

1998, la inițiativa Alianței Naționale a Uniunilor de 

Creatori (ANUC), care a elaborat Statutul creatorilor 

de artă și artiștilor interpreți în România, document 

semnat de către Ministerul Culturii și de mai multe 

organizații profesionale (Uniunea Arhitecților, 

Uniunea Artiștilor Plastici, Uniunea Cineaștilor, 

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor, Uniunea 

Scriitorilor, UNITER, Asociația Artiștilor Fotografi, 

Asociația REFLEX, ASPRO, Fundația ARTEXPO, Uniunea 

de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, 

Filiala România a Uniunii Federațiilor Europene de 
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Caricatură, Uniunea Artiștilor Păpușari și 

Marionetiști).  

În acea declarație comună se afirma nevoia 

unei schimbări de optică asupra rolului și locului în 

societate a creatorilor, faptul că dimensiunea 

culturală întărește identitatea națională și că statul își 

asumă protejarea și promovarea artiștilor. Planul de 

acțiune agreat atunci conținea o serie de direcții de 

acțiune, printre care și „asigurarea protecției sociale 

a creatorilor și artiștilor interpreți prin: 

recunoașterea statutului de liber-profesionist pentru 

creatorii de artă și artiștii interpreți și realizarea 

cadrului legislativ în materie de protecție socială al 

acestui statut”.  

Artiștii din România au nevoie să le fie 

recunoscut caracterul specific al activității creatoare. 

Pe lângă statutul de creatori, aceștia realizează 

adesea activități specifice managementului cultural, 

promovării și distribuției bunurilor și serviciilor 

culturale, se implică în activități de educație culturală 

și de cercetare. De asemenea, condiția lor materială 

depinde de viabilitatea organizațiilor culturale 

publice și private care administrează, promovează, 

produc, distribuie și educă publicul pentru cultură.  
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Prin aceste organizații actul de cultură ajunge 

la public și tot prin aceste organizații artiștii ajung să 

lucreze și să se dezvolte profesional.  

Conform Eurostat (2016), în România cei care 

lucrau în 2014 în domeniul culturii reprezentau doar 

1,1% din totalul celor angajați, cel mai mic procent 

din UE. Alte informații relevante despre piața de 

muncă culturală din România: 6% mai mulți tineri 

lucrează în cultură decât în alte domenii, aceasta fiind 

cea mai semnificativă diferență la nivelul UE; doar 

76% dintre artiști și scriitori au contracte de muncă pe 

perioadă nedeterminată, față de 86%, media 

europeană. Analize similare realizate în România, 

incluzând toate SCC, arată o imagine mai bună: totalul 

angajaților în firme active în SCC în 2014 era de 

152.035, reprezentând 3,85% din totalul salariaților 

din România.  

Principalele probleme cu care se confruntă 

artiștii români în prezent sunt: definirea neclară a 

statutului de liber-profesionist al artistului, cu toate 

implicațiile juridice și economice ce decurg din 

această stare de fapt; lipsa protecției sociale a 

artistului; slaba garantare a drepturilor de autor și a 

drepturilor conexe (în conformitate cu Legea nr. 

8/1996); cuantumul redus al alocațiilor acordate 



Alternativă 

   Manual de elaborare, implementare și monitorizare politici publice în sectorul cultural |  39 

pentru dezvoltare culturală; insuficienta articulare a 

măsurilor legate de scutirea/recuperarea de TVA 

pentru serviciile utilizate în proiectele culturale; 

finanțarea precară a creației și a diseminării 

culturale; inexistența unui cadru coerent de susținere 

și de creare a unor noi programe educaționale 

artistice la toate nivelurile de învățământ (învățământ 

obligatoriu, secundar, terțiar), dublate de o pregătire 

antreprenorială corespunzătoare, în special în 

contextul necesității activării pe piață a artiștilor; 

existența unor structuri asociative ineficiente care nu 

sunt încă în măsură să asigure o protecție minimală a 

liber-profesioniștilor.  

SCPN 2016-2022 propune o serie de măsuri de 

natură legislativă și financiară dedicate acestor 

probleme.  

Astfel, pentru măsuri legislative și alte 

reglementări se preconizau: 

• Proiectarea unui sistem coerent de protecție 

socială inspirat de modelele de bună practică 

din spațiul comunitar.  

• Reglementările legale și fiscale vor ține cont 

de o serie de considerente, de tipul:  

o natura intermitentă a muncii acestei 

categorii socio-profesionale;  
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o necesitatea corelării remunerației cu 

performanța în instituțiile publice de 

cultură;  

o recomandarea de a institui plafoane 

minime de plată cu valoare orientativă 

pentru serviciile artistice;  

o adaptarea sistemului de asigurări de 

sănătate în raport cu riscurile asociate 

unor meserii specifice (dansator, 

restaurator etc.).  

• Acestea vor fi completate în principal cu:  

o măsuri fiscale specifice pentru 

favorizarea concesionării spațiilor 

publice și private pentru a putea fi 

utilizate ca ateliere de creație pentru 

artiști independenți și ONG-uri 

culturale. 

o măsuri prin care să se acorde finanțări 

pentru acțiuni realizate de artiști 

independenți, persoane fizice, și 

grupurilor de inițiativă culturală 

neconstituite ca persoane juridice;  

o reduceri de impozit pe venituri mai 

mici de un anumit plafon anual, care 

urmează să fie stabilit pentru fiecare 
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domeniu cultural în parte - un exemplu 

european este exceptarea de la plata 

taxelor pentru artiști și PFA-uri pentru 

un impozit mai mic de 15.000 euro/an; 

o reglementări în vederea protejării 

drepturilor de proprietate intelectuală, 

adaptate dinamicii producției și 

consumului cultural în contextul TIC și 

tendințelor de deschidere a datelor 

publice și ținând cont de necesitatea 

armonizării legislației naționale în 

materie cu acquis-ul comunitar;  

o oferirea de consiliere juridică artiștilor 

și organizațiilor culturale în 

problematici cum ar fi condițiile de 

lucru, stabilirea relațiilor contractuale 

de colaborare și angajare, vizele de 

lucru, asigurările de sănătate și nivelul 

taxelor care trebuie plătite de 

organizații culturale și instituții publice 

de cultură pentru artiștii străini care 

derulează proiecte culturale în 

România și pentru artiștii români și 

organizațiile culturale din România 

care activează la nivel internațional. 
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Printre prioritățile de finanțare și direcțiile 

recomandate pentru activitatea administrației 

publice locale și a instituțiilor publice de cultură se 

numără:  

• dezvoltarea unui sistem de premii și burse care 

să valorizeze creația și să asigure 

recunoașterea socială a creatorului. Va fi 

acordată prioritate susținerii artiștilor din 

micile orașe de provincie din România 

(comunități cu populație între 50.000 și 

100.000 de locuitori) prin crearea unor 

contexte menite să îi ajute să își dezvolte 

creațiile artistice - granturi, concursuri prin 

care să facă vizibile și să pună în valoare 

comunitățile de care aparțin. Ministerul 

Culturii și autoritățile locale vor colabora 

pentru elaborarea unor programe dedicate 

acordării unor burse de creație regionale, prin 

organizarea de concursuri axate pe concepte 

artistice, care să le ofere posibilitatea 

artiștilor independenți (neasociați în ONG-uri 

sau alte forme juridice) de a aplica atât la 

nivel național, cât și la nivel regional, în raport 

cu localitatea de rezidență (la care pot avea 

mai multe șanse de reușită, într-un context 
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național tot mai competitiv). În acest context, 

vor fi finanțate cu predilecție programe, 

proiecte și activități specifice organizațiilor 

care dețin un rol de reprezentare a breslelor 

culturale și creative, altele decât uniunile de 

creație, și care pot să participe la dezvoltarea 

și reglarea pieței culturale. De asemenea, se 

va realiza o campanie de informare și 

promovare a dreptului de proprietate 

intelectuală în contextul Pieței Unice Digitale, 

a reformei audio-vizualului la nivel european și 

datelor deschise, realizat de Ministerul Culturii 

alături de Ministerul Economiei, Comerțului și 

Relațiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), 

Oficiul Român pentru Drepturi de Autor (ORDA) 

și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci 

(OSIM). 

  

1.3.3.2  Comisii de specialitate ale 

Parlamentului României 

  

Potrivit Ghidului privind elaborarea, 

implementarea și evaluarea politicilor publice la nivel 

central elaborat de către Secretariatul General al 

Guvernului, procesul politicilor publice constă într-o 
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succesiune de activități specifice care au ca finalitate 

elaborarea unor acte normative adoptate în Ședința 

de Guvern. 

Procesul politicilor publice cuprinde trei faze: 

1. Elaborarea, 

2. Implementarea, 

3. Evaluarea. 

Fiecărei faze îi corespund o serie de etape 

specifice. 

 

2. POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL CULTURII: 

IMPORTANȚĂ, IMPACT, CORELĂRI 

 

În etapele procesului politicilor publice este utilă  

înțelegerea procesului în ansamblu, precum și a 

poziției și a rolurilor pe care le au, în acest proces, 

decidenții politici și echipele tehnice din cadrul 

diferitelor instituții guvernamentale. 

 

2.1 Procesul de elaborare și implementare a 

politicilor publice 

Procesul politicilor publice cuprinde următoarele 

etape: 1. Stabilirea agendei 2. Identificarea, 

formularea și alegerea variantei de politici publice     

3. Formularea variantei de politici publice  
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4. Implementarea variantei de politici publice  

5. Monitorizarea și evaluarea politicilor publice.  

 

2.1.1 Identificarea problemei de politici publice 

    Constă în identificarea unui set de probleme care 

urmează a fi rezolvate ca urmare a parcurgerii 

etapelor ulterioare ale procesului politicilor publice.  

    Formularea se face de către fiecare autoritate 

publică abilitată să inițieze proiecte de acte 

normative. Ca etapă, se realizează, în cea mai mare 

parte, la nivel politic, cu participarea structurilor din 

respectiva instituție însărcinate cu planificarea 

strategică (unități de politici publice). Această etapă 

are ca rezultat un program de priorități strategice ce 

urmează să fie realizat și care va ordona activitățile 

inițiate și desfășurate în cadrul agendei de lucru. 

Identificarea problemei se realizează în conformitate 

cu prioritățile stabilite la nivel politic, prin Programul 

de Guvernare, și are ca rezultat un set de probleme 

care urmează a fi rezolvate prin intermediul politicilor 

publice. Este vorba despre subiecte a căror rezolvare 

presupune elaborarea unei propuneri de act normativ 

(sau set de propuneri de acte normative) ce urmează 
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a fi discutată în cadrul Ședințelor de Guvern, dar 

poate include, în același timp, și alte subiecte.  

Identificarea problemei de politici publice se 

realizează folosindu-se următoarele surse: 

a) Programul de guvernare; 

b) strategiile sectoriale și generale ale autorităților 

administrației publice centrale inițiatoare de proiecte 

de acte normative;  

c) problemele care apar pe parcursul guvernării și 

care au un impact economic, social și ecologic 

semnificativ.  

    Identificarea problemei (definirea statutului 

artistului în cazul de față) constă în alegerea unui set 

de probleme de interes public dintr-un anumit 

domeniu, care ulterior vor fi filtrate și, eventual, 

trecute pe agenda instituției guvernamentale. 

Această activitate este realizată de către 

echipele tehnice din cadrul autorității publice 

abilitate să inițieze proiecte de acte normative sub 

coordonare politică, fiind doar o selecție preliminară 

a problemelor care ar putea face obiectul acțiunii 

guvernamentale. 
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Necesitatea parcurgerii acestei activități a 

apărut datorită existenței unui flux continuu de 

probleme care intră pe agenda instituțiilor, fără să 

existe o filtrare sistematică a acestora. 

 

2.1.2 Identificarea și alegerea variantelor de 

politici publice 

Etapa constă în analiza efectuată asupra 

diferitelor probleme și alegerea variantelor de politici 

publice. 

Etapa este efectuată în funcție de prioritățile 

strategice și politice ale unei instituții 

guvernamentale, respectiv ale Guvernului, având un 

caracter politic. În completarea criteriilor politice, 

este recomandat ca aceasta să fie realizată cu 

ajutorul unor metode și tehnici specifice care iau în 

considerare resursele (materiale, umane etc.) aflate 

la dispoziția unei anumite instituții guvernamentale. 

Identificarea și alegerea variantelor de politici 

publice au ca rezultat obținerea unei soluții tehnice 

pentru o problemă de politici publice. 
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Pentru obținerea acestei soluții se parcurg 

următoarele etape: 

a) identificarea și fundamentarea variantelor; 

b) alegerea și fundamentarea aprofundată a variantei 

de politici publice care va fi implementată. 

Activitatea de identificare a variantelor se 

desfășoară în cadrul instituției inițiatoare a politicii 

publice de către direcțiile de specialitate sub 

coordonarea unităților de politici publice din cadrul 

ministerelor. 

 Activitatea de identificare a variantelor se 

realizează cu consultarea organizațiilor 

neguvernamentale, partenerilor sociali, asociațiilor 

profesionale și a reprezentanților sectorului privat 

implicați, afectați sau interesați de modul în care este 

rezolvată problema respectivă. 

Activitatea de fundamentare a variantelor 

constă în realizarea de studii și analize care furnizează 

informații cu privire la: 

a) oportunitatea rezolvării problemei; 

b) prezentarea variantelor; 
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c) bugetul estimat pentru fiecare variantă; 

d) impactul estimat al variantelor identificate; 

e) criteriile de evaluare a variantelor și de alegere a 

aceleia care este recomandată spre implementare; 

f) planul de acțiune pentru varianta recomandată. 

Activitatea de fundamentare are ca rezultat 

documentul denumit propunere de politică publică 

elaborat de către direcțiile de specialitate cu sprijinul 

unităților de politici publice din cadrul ministerelor și 

al altor organe de specialitate ale administrației 

publice centrale. 

Unitățile de politici publice se înființează în 

cadrul ministerelor și al altor instituții publice 

centrale, prin ordin al conducătorului instituției, și se 

subordonează acestuia. Din cadrul unităților de 

politici publice pot face parte manageri publici, 

consilieri de integrare, personal contractual și 

funcționari publici. Personalul unităților de politici 

publice trebuie să aibă experiență în domeniul 

politicilor publice și al managementului de proiect. 

Unitățile de politici publice îndeplinesc, printre 

altele, și următoarele atribuții: 
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• participă, alături de direcțiile de specialitate, la 

elaborarea documentelor de politici publice 

prevăzute la art. 3 alin. (3) din Regulamentul 

privind procedurile, la nivelul Guvernului, 

pentru elaborarea, avizarea și prezentarea 

proiectelor de documente de politici publice, a 

proiectelor de acte normative, precum și a altor 

documente, în vederea adoptării/aprobării, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

561/2009, asigurând respectarea metodologiei 

de evaluare preliminară a impactului prevăzută 

de reglementările legale în vigoare;  

• sunt responsabile cu trimiterea propunerii de 

politici publice Direcției coordonare politici și 

priorități din cadrul Cancelariei Prim-

Ministrului.  

Activitatea unităților de politici publice în cadrul 

ministerelor se desfășoară, după caz, în colaborare cu 

alte ministere și organe specializate ale administrației 

publice centrale. 

 

2.1.3 Propunerea de politică publică 

Este activitatea prin care o problemă (sau mai 

multe probleme), odată intrată(e) pe agendă, 
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devin(e) prioritate strategică pentru instituțiile 

guvernamentale. 

În urma acestei activități, o anumită problemă este 

recunoscută ca atare, este inclusă pe agenda unei 

instituții guvernamentale, ca prioritate, și primește o 

formulare oficială. 

Este recomandat ca aceasta să fie însoțită de 

alte informații utile cu privire la componentele, 

cauzele care au determinat-o și consecințele ei. 

Propunerea de politică publică este o activitate foarte 

importantă în procesul politicilor publice, deoarece 

de rezultatul ei depinde modul în care vor fi, ulterior, 

generate alternativele și, respectiv, formulate 

variantele de politici publice corespunzătoare.  

Rezultatul final al etapei este un set de 

probleme recunoscute și acceptate oficial, care poate 

fi integrat într-un program de priorități strategice pe 

care o anumită instituție guvernamentală îl propune 

spre realizare. 

Aceasta este o etapă a procesului de elaborare 

a politicilor publice desfășurată cu implicarea 

echipelor tehnice ale instituțiilor guvernamentale, 

dar care este coordonată la nivel politic. 
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Se recomandă ca măsuri: inițierea unor 

activități de identificare a problemelor care intră pe 

agenda unei instituții guvernamentale, utilizând ca 

instrument principal Programul de Guvernare.  

Identificarea este efectuată folosind, în 

aceeași măsură, metode și tehnici specifice. Această 

activitate ar trebui desfășurată în cadrul unităților de 

politici publice din cadrul autorităților publice 

inițiatoare de acte normative (ministere, agenții 

guvernamentale etc.) sub coordonarea unui decident 

politic. 

 

2.1.4 Identificarea, formularea și alegerea 

variantei de politici publice 

Constă în generarea unor alternative posibile, analiza 

și formularea unei propuneri de opțiuni de politici 

publice pentru o problemă care a intrat pe agenda 

unei instituții guvernamentale. 

În această etapă, decidentul politic din cadrul 

autorității publice inițiatoare de proiecte de acte 

normative urmează să aleagă dintr-o listă de variante 

de soluții fezabile, pe cea pe care o consideră a fi cea 
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mai potrivită pentru rezolvarea problemei formulate 

oficial.  

 

2.1.5 Generarea variantelor de politici publice 

Constă în identificarea unor posibile soluții la o 

problemă selectată și inclusă pe agenda unei instituții 

guvernamentale. 

Variantele, în acest stadiu, reprezintă posibile soluții 

ale unei probleme și nu constituie încă propuneri de 

politici publice. Acestea sunt prelucrate în procesul 

politicilor publice (analiză, formulare, selectare etc.) 

pentru a putea fi considerate propuneri de politici 

publice. În această fază, este foarte importantă 

folosirea statisticilor oficiale, rapoartelor și 

cercetărilor care ar putea să prevadă impactul 

diferitelor alternative la nivel social. 

O problemă de politici publice poate intra pe 

agenda instituției însoțită de o rezolvare, caz în care 

parcurgerea activității de identificare a variantelor nu 

mai este necesară. În cazul în care problema de 

politici publice nu are o rezolvare în momentul în care 

a intrat pe agenda instituției, este necesară 

identificarea unor variante. Variantele pot fi 
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identificate de către unitățile de politici publice, fără 

să fie luate în considerare, în acest moment, 

aspectele politice legate de rezolvarea problemei. 

Pentru obținerea de variante pot fi utilizate o serie de 

tehnici specifice (brainstorming, metoda Delphi, 

elaborare de scenarii etc.).  

În acest stadiu al procesului politicilor publice, este 

utilă consultarea organizațiilor societății civile care 

poate oferi soluții alternative la problema formulată 

de către respectiva autoritate publică. Consultarea 

societății civile este, în spiritul asigurării 

transparenței actului de guvernare, o parte esențială 

în procesul politicilor publice. 

Rezultatele activității de generare de variante 

sunt reprezentate de un set de alternative pentru 

rezolvarea problemei de politici publice. 

  

2.1.6 Analiza și selectarea variantelor de politici 

publice 

Constă în analiza diferitelor variante de soluții la 

problema de politici publice, în vederea selectării 

celor care urmează să devină propuneri de politici 



Alternativă 

   Manual de elaborare, implementare și monitorizare politici publice în sectorul cultural |  55 

publice și să fie supuse deciziei politice în vederea 

implementării. 

Această activitate ar putea avea ca rezultat o 

propunere care să cuprindă toate variantele de politici 

publice identificate. În acest stadiu, variantele pot fi 

incluse într-o Propunere de politici publice. Acest 

document poate fi elaborat în conformitate cu 

prevederile art. 8 alin. 1 al Hotărârii Guvernului nr. 

775/2005 de aprobare a Regulamentului privind 

procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a 

politicilor publice la nivel central, de către direcțiile 

de specialitate sub coordonarea unităților de politici 

publice din cadrul ministerelor. 

Structura documentului poate fi următoarea: 

• titlul propunerii de politică publică, 

departament inițiator, persoane responsabile 

și date de contact, stadiu (anunțare, avizare, 

primă lectură etc.), 

• argumente pentru inițierea propunerii de 

politică publică, 

• scopul și obiectivele propunerii de politică 

publică, 
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• descrierea opțiunilor de soluționare a 

problemei/problemelor identificate, 

• identificarea și evaluarea impactului, 

• selectarea opțiunii, 

• procesul de consultare publică, 

• măsuri post-adoptare.  

  

2.1.7 Rezultate 

Monitorizarea și evaluarea politicilor publice 

reprezintă activități care se desfășoară în timpul și 

după implementarea politicilor publice, urmărindu-se 

stabilirea gradului de realizare a obiectivelor politicii 

publice. 

Potrivit Regulamentului privind procedurile de 

elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor 

publice la nivel central, aprobat prin Hotărârea de 

Guvern nr. 775/2005, monitorizarea și evaluarea 

politicilor publice se desfășoară la nivelul tuturor 

autorităților administrației publice centrale și au ca 

obiect activitățile și rezultatele procesului de 

elaborare a politicilor publice. 
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Metodologia monitorizării și evaluării 

politicilor publice este prevăzută în propunerea de 

politicii publice. 

Monitorizarea evidențiază următoarele 

aspecte: 

a) modificările instituționale care au survenit în urma 

implementării politicii publice; 

b) modificările asupra situației grupurilor-țintă 

vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la 

finalizarea acesteia; 

c) costurile implementării; 

d) respectarea termenelor și a conținutului 

activităților din cadrul planului de acțiune; 

e) întârzierile în realizarea activităților și motivul 

producerii lor. 

Unitățile de politici publice din cadrul 

autorităților administrației publice centrale au 

obligația de a elabora rapoarte periodice de 

monitorizare, conform modelului prevăzut în anexa 

nr. 2 a Regulamentului mai sus amintit. Activitățile de 

monitorizare și evaluare pot fi subcontractate și altor 
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organizații din mediul privat, neguvernamental, din 

mediul academic și de învățământ superior. 

Criteriile de evaluare a unei politici publice 

vizează: 

a) măsura în care rezultatele implementării 

politicilor publice corespund cu cele stabilite în 

etapa de formulare a politicilor publice; 

b) raportul dintre costurile obținerii rezultatelor și 

cele preconizate în etapa de formulare a politicilor 

publice și precizate în strategia de implementare; 

c) respectarea conținutului activităților și a 

termenelor stabilite în planul de acțiune. 

Activitatea de evaluare se realizează periodic, 

la termenele precizate în propunerea de politici 

publice, și se finalizează prin elaborarea unui raport. 

Conținutul raportului este prevăzut de Regulamentul 

privind procedurile de elaborare, monitorizare și 

evaluare a politicilor publice la nivel central, Anexa 2: 

1. Denumirea politicii publice (precizarea 

propunerii de politici publice care a stat la 

baza implementării), 
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2. Instituții și departamente însărcinate cu 

monitorizarea politicii publice, 

3. Metodologia monitorizării (indicatori utilizați), 

4. Respectarea termenelor (termen preconizat 

versus termen realizat), pentru activitatea 1, 

2, 3, ..., n,  

5. Costurile implementării (cost preconizat 

versus cost realizat), pentru activitatea 1, 2, 

3, ..., n,  

6. Descrierea desfășurării activităților cuprinse în 

planul de acțiune și compararea acestora cu 

conținutul activităților prezentat în 

propunerea de politici publice 

corespunzătoare, 

7. Întârzieri, neconcordanțe, depășiri de buget 

(motivații), 

8. Recomandări. 

  

2.2 Rolul partenerilor decizionali 

2.2.1 Parlamentul și comisiile de specialitate 

Legile au o influență fundamentală pentru 

cetățeni, reglementând aspectele ce țin de viața de zi 

cu zi a acestora și pot fi privite, definite și abordate 



Cultura 

     | Manual de elaborare, implementare și monitorizare politici publice în sectorul cultural 60 

în mai multe moduri. Legea în sens restrâns - stricto 

sensu - este definită ca fiind un act juridic al 

Parlamentului, în sens larg - lato sensu - este o 

noțiune ce înglobează toate actele normative. Legea 

reprezintă manifestarea unilaterală de voință a 

legiuitorului făcută cu scopul de a ordona relațiile 

sociale la cel mai înalt nivel. Legea este expresia 

puterii publice și politice a statului ca reprezentant al 

poporului. 

Legea are mai multe sensuri: act juridic al 

Parlamentului, act votat prin referendum, regulă de 

drept supremă în ierarhia normelor juridice, regulă de 

origine etatică, termen ce înglobează toate regulile 

emise de legiuitor. Practic, legile sunt norme de drept 

care orânduiesc viața cetățenilor, construcția și 

adoptarea acestora fiind rațiunea de a exista a 

organelor legislative - în general Parlamente, atunci 

când discutăm despre democrațiile parlamentare.  

Parlamentul României adoptă trei tipuri de 

legi: constituționale, organice și ordinare, clasificarea 

fiind realizată în funcție de modul cum sunt ele 

votate, adică ce tip de majoritate presupune votul 

pentru a fi adoptate, de aici derivând și importanța 

acestora. Legile constituționale - rarisime în procesul 

legislativ - sunt legile de revizuire a Constituției și se 
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adoptă cu votul a cel puțin două treimi din numărul 

membrilor fiecărei Camere fiind definitive după 

aprobarea lor prin referendum, organizat în cel mult 

30 de zile de la data adoptării proiectului/propunerii 

de revizuire - se adoptă cu votul a cel puțin două 

treimi din numărul membrilor fiecărei Camere. 

Legile organice – coduri sau legi ce 

reglementează domenii și instituții de importanță 

vitală pentru societate – necesită pentru adoptare 

votul majorității membrilor fiecărei Camere, adică 

majoritate calificată. Legile ordinare - de o 

importanță mai mică decât cele organice - se adoptă 

cu majoritatea membrilor prezenți ai fiecărei camere, 

adică cu majoritate simplă.  

Pentru adoptarea unei legi/proiect de 

lege/propuneri legislative se parcurg următoarele 

etape: 

• Elaborarea de către inițiator (un parlamentar, 

un grup parlamentar, un număr foarte mare de 

cetățeni); 

• Avizarea proiectului de către Consiliul 

Legislativ; 

• Examinarea și avizarea proiectului la Comisiile 

permanente din fiecare Cameră; 
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• Includerea proiectului pe ordinea de zi a 

primei Camere sesizate; 

• Dezbaterea în plen pe articole și dezbatere 

generală. 

• Articolele sunt votate, votul fiind personal, 

deschis sau secret; 

• Votarea proiectului legislativ în ansamblu;  

• După votarea în Camere, legea este semnată 

de președinții celor două Camere; 

• Promulgarea de către Președintele României; 

• Reexaminarea poate avea loc ca urmare a 

controlului de constituționalitate; 

• Reexaminarea poate fi solicitată de Președinte 

o singură dată. 

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 

24/2000 (republicată, modificată și actualizată) 

privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, „activitatea de 

legiferare reprezintă principala modalitate de 

implementare a politicilor publice”, motiv pentru 

care dorința de cunoaștere și/sau de analiză a 

politicilor publice este precedată de analiza legislației 

care susține politica publică.  
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Definind Patrimoniul cultural național ca sumă 

a bunurilor ce reprezintă mărturia și expresia 

valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor 

naționale, indiferent de regimul de proprietate al 

acestora și stabilind principalele categorii de bunurile 

ce compun patrimoniul cultural național ca: bunuri din 

patrimoniu construit, patrimoniul arheologic, 

patrimoniul cultural mobil și patrimoniul cultural 

imaterial, observăm că toate bunurile ce compun 

patrimoniul în cauză fac obiectul, direct sau indirect, 

în mai mare sau în mai mică măsură, la nivel statal -  

stat diligent – unei reglementări legale.  

Angrenajul administrativ statal, de nivel 

central, județean (regional dacă ar fi cazul) sau local, 

are nevoie pentru buna funcționare, într-un stat 

diligent și umanist nu doar la nivel declarativ, de un 

combustibil legislativ de bună calitate, condiție 

esențială a bunei valorificări, conservări, transmiterii 

către următoarele generații a patrimoniului cultural 

național. 

Pentru aceasta, atât domeniul în sine, cât și 

„actorii” acestui domeniu fac obiectul unei 

reglementări legislative, care așa cum s-a arătat, în 

majoritatea cazurilor vine direct de la forul legiuitor 
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(la propunerea organismelor de specialitate din 

domeniu), sau de la legiuitor ca urmare a inițiativei 

cetățenești directe (în rarisime cazuri, întrucât 

procedura instituită este greoaie și complicată pe de-

o parte, iar pe de altă parte, cunoașterea în domeniul 

cultural, la nivel de public larg, ar presupune ca 

minime cerințe civism și educație cel puțin de nivel 

mediu. 

În context, cu aplicație la speță, există 

legislație directă, din care foarte restrânsă cea care 

se referă nemijlocit la domeniul cultural și/sau la 

,,actorii” domeniului, precum și legislație indirectă 

(mult prea multă, o constantă a statului fiind supra-

legiferarea) aplicabil diverselor domenii ale vieții 

sociale, implicit aplicabilă și bunurilor patrimoniului 

cultural și persoanelor ce își desfășoară activitatea în 

domeniu. Ca norme de reglementare directe pot fi 

menționate: Legea nr. 8/1996 privind drepturile de  

autor și drepturile conexe, Legea nr. 8/2006 privind 

instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului 

public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal 

constituite și recunoscute ca persoane juridice de 

utilitate publică, H.G. nr. 385/18.03.2004 privind 

accesul gratuit la actul de cultură, la nivel național, 

al pensionarilor care au activat minimum 10 ani în 
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domeniul cultural-artistic, H.G. nr. 1280/2003 privind 

aprobarea inventarului spațiilor destinate creației 

artistice, Legea nr. 35/1994 republicată privind 

timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, 

folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de 

divertisment, O.G. nr. 26/2005 privind managementul 

instituțiilor publice de cultură, abrogată și înlocuită 

de OUG nr. 189/2008 privind managementul 

instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și 

colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor 

culturale de drept public, Legea nr. 292/2003 privind 

organizarea și funcționarea așezămintelor culturale. 

Ca norme de reglementare generală pot fi 

menționate: Legea educației naționale nr. 1/2011, 

Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor 

și calificărilor profesionale pentru profesiile 

reglementate din România, Ordonanța de urgență nr. 

44/2008 privind desfășurarea activităților economice 

de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 

individuale și întreprinderile familiale, Codul fiscal, 

Codul civil, Codul muncii, Ordonanța nr. 26 / 

30.01.2000 cu privire la asociații și fundații. 

Prezintă un interes ridicat Legea nr. 8/1996 

privind drepturile de  autor și drepturile conexe, 
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Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației 

pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri 

ai uniunilor de creatori legal constituite și 

recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, 

Ordonanța de urgență a guvernului nr. 44/2008 privind 

desfășurarea activităților economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile 

individuale și întreprinderile familiale, Legea nr. 

200/2004 privind recunoașterea diplomelor și 

calificărilor profesionale pentru profesiile 

reglementate din România, Codul fiscal și Legea 

educației naționale nr. 1/2011. 

 În cele ce urmează, ne vom concentra pe 

prezentarea Legii nr.8 /1996 privind drepturile de 

autor și drepturile conexe. 

Astfel, legea definește proprietatea 

intelectuală drept creațiile minții umane: invenții 

(brevete), opere literare și artistice, simboluri, nume, 

imagini, design, mai nou topografii și arhitectură a 

circuitelor integrate, utilizate în activități 

comerciale. Deținătorul proprietății intelectuale 

poate controla și trebuie răsplătit pentru uzul 

acesteia, acest fapt încurajând inovația și 

creativitatea spre beneficiul umanității - toate 
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acestea sunt realizate prin norme legale, mai simplu 

spus, prin legi. 

Proprietatea intelectuală este împărțită în 

două categorii principale:  

Proprietatea industrială, care include brevete 

de invenție (patente), mărci și indicații geografice, 

desene și modele industriale, și topografii pentru 

produse semiconductoare. 

Dreptul de autor (Copyright), care include 

lucrări literare și artistice precum romane, poeme, 

piese de teatru, jocuri, filme, opere muzicale, situri 

web, picturi, fotografii, sculpturi, design arhitectural, 

etc. Drepturile conexe dreptului de autor, includ 

drepturile artiștilor apărute ca urmare a interpretării, 

drepturile legate de înregistrările efectuate de 

producătorii de fonograme și drepturile apărute ca 

urmare a emisiei programelor de radio și televiziune. 

Considerată a fi cea mai importantă 

reglementare din domeniu, Legea privind drepturile 

de autor și drepturile conexe este în vigoare de la 24 

iunie 1996, a suferit mai multe modificări, ultima fiind 

în 2018, când a fost republicată în Monitorul Oficial, 

Partea I. 
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Legea recunoaște și garantează dreptul de 

autor asupra unei opere literare, artistice sau 

științifice, precum și asupra altor opere de creație 

intelectuală, acest drept fiind legat de persoana 

autorului și comportă atribute de ordin moral și 

patrimonial. 

Opera de creație intelectuală este recunoscută 

și protejată, independent de aducerea la cunoștința 

publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar în 

formă nefinalizată, fără a fi exclusă protecția 

acordată prin alte dispoziții legale. 

Autorul este de regulă persoana fizică sau 

persoanele fizice care au creat opera, calitatea de 

subiect al dreptului de autor putând fi transmisă în 

condițiile legii, dobânditorii acestei calități fiind la 

rândul lor protejați legal pentru diverse perioade de 

timp și în anumite condiții. 

 Constituie obiect al dreptului de autor operele 

originale de creație intelectuală în domeniul literar, 

artistic sau științific, oricare ar fi modalitatea de 

creație, modul sau forma de exprimare și independent 

de valoarea și destinația lor, cum sunt: 
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• scrierile literare și publicistice, conferințele, 

predicile, pledoariile, prelegerile și orice alte 

opere scrise sau orale, precum și programele 

pentru calculator; 

• operele științifice, scrise sau orale, cum ar fi: 

comunicările, studiile, cursurile universitare, 

manualele școlare, proiectele și 

documentațiile științifice; 

• compozițiile muzicale cu sau fără text; 

• operele dramatice, dramatico-muzicale, 

operele coregrafice și pantomimele; 

• operele cinematografice, precum și orice alte 

opere audiovizuale; 

• operele fotografice, precum și orice alte opere 

exprimate printr-un procedeu analog 

fotografiei; 

• operele de artă grafică sau plastică, cum ar fi: 

operele de sculptură, pictură, gravură, 

litografie, artă monumentală, scenografie, 

tapiserie, ceramică, plastica sticlei și a 

metalului, desene, design, precum și alte 

opere de artă aplicată produselor destinate 

unei utilizări practice; 
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• operele de arhitectură, inclusiv planșele, 

machetele și lucrările grafice ce formează 

proiectele de arhitectură; 

• lucrările plastice, hărțile și desenele din 

domeniul topografiei, geografiei și științei în 

general. 

Constituie obiect al dreptului de autor și 

operele derivate care au fost create plecând de la una 

sau mai multe opere preexistente, și anume: 

traducerile, adaptările, adnotările, lucrările 

documentare, aranjamentele muzicale și orice alte 

transformări ale unei opere literare, artistice sau 

științifice care reprezintă o muncă intelectuală de 

creație, culegerile de opere literare, artistice sau 

științifice, cum ar fi: enciclopediile și antologiile, 

colecțiile sau compilațiile de materiale sau date, 

protejate ori nu, inclusiv bazele de date, care, prin 

alegerea sau dispunerea materialului, constituie 

creații intelectuale. 

Asupra operei autorul, moștenitorul are 

drepturi morale ce nu pot face obiectul vreunei 

renunțări sau înstrăinări. După moartea autorului, 

exercițiul acestor drepturi se transmite prin 

moștenire, potrivit legislației civile, pe durată 
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nelimitată. În lipsa moștenitorilor, exercițiul acestor 

drepturi revine organismului de gestiune colectivă 

care a administrat drepturile autorului sau, după caz, 

organismului cu cel mai mare număr de membri, din 

domeniul respectiv de creație. 

Autorul unei opere are dreptul patrimonial 

exclusiv de a decide dacă, în ce mod și când va fi 

utilizată opera sa, inclusiv de a consimți la utilizarea 

operei de către alții, iar utilizarea operei dă naștere 

la drepturi patrimoniale, distincte și exclusive, ale 

autorului de a autoriza sau de a interzice folosirea în 

diverse moduri, în scopuri diverse a operei.  

Modul în care este folosită opera este o 

activitate pecuniară, presupunând o remunerație a 

autorului acordata conform reglementărilor cuprinse 

în legea nr. 8/1996. 

Ca principiu, dreptul de autor asupra unei 

opere literare, artistice sau științifice se naște din 

momentul creării operei, durează tot timpul vieții 

autorului, iar după moartea acestuia se transmite prin 

moștenire, potrivit legislației civile, pe o perioadă de 

70 de ani, iar dacă nu există moștenitori, exercițiul 

acestor drepturi revine organismului de gestiune 

colectivă mandatat în timpul vieții de către autor sau, 
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în lipsa unui mandat, organismului de gestiune 

colectivă cu cel mai mare număr de membri, din 

domeniul respectiv de creație. 

Termenele se calculează începând cu data de 

1 ianuarie a anului următor morții autorului sau 

aducerii operei la cunoștința publică, după caz. 

Autorul sau titularul dreptului de autor poate 

ceda prin contract altor persoane drepturile sale 

patrimoniale printr-o operațiune juridică numită 

cesiune, care poate fi exclusivă sau neexclusivă, 

contractul presupunând remunerație stabilită în orice 

mod.  

Astfel de contracte comportă: 

• reglementare legală comună, pentru 

contractele considerate comune: 

o contractul de editare prin care 

titularul dreptului de autor cedează 

editorului, în schimbul unei 

remunerații, dreptul de a reproduce și 

de a distribui opera; 

o contractul de reprezentare teatrală 

ori de execuție muzicală, prin care 

titularul dreptului de autor cedează 
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unei persoane fizice sau juridice 

dreptul de a reprezenta ori de a 

executa în public o operă actuală sau 

viitoare, literară, dramatică, muzicală, 

dramatico-muzicală, coregrafică ori o 

pantomimă, în schimbul unei 

remunerații, iar cesionarul se obligă să 

o reprezinte ori să o execute în 

condițiile convenite; 

o contractul de închiriere a unei opere, 

prin care autorul se angajează să 

permită utilizarea, pe timp 

determinat, cel puțin a unui exemplar 

al operei sale, în original sau în copie, 

în special programe pentru calculator 

ori opere fixate în înregistrări sonore 

sau audiovizuale, contra unei 

remunerații. 

Contractul de închiriere a unei opere este 

supus dispozițiilor de drept comun privind contractul 

de locațiune. 

• și o reglementare specială pentru contractele 

complexe: 
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o operele cinematografice și alte opere 

audiovizuale sunt operele exprimate 

printr-un procedeu similar 

cinematografiei sau orice altă operă 

constând dintr-o succesiune de imagini 

în mișcare, însoțite sau nu de sunete, 

au un regizor care în contractul cu 

producătorul, își asumă conducerea 

creării și realizării operei audiovizuale, 

în calitate de autor principal și un 

producător ce își asumă 

responsabilitatea producerii operei și, 

în această calitate, organizează 

realizarea operei și furnizează 

mijloacele necesare tehnice și 

financiare. 

Pentru realizarea unei opere 

audiovizuale, forma scrisă a 

contractului dintre producător și 

autorul principal este obligatorie. 

Opera audiovizuală se consideră finită 

când versiunea definitivă a fost 

stabilită de comun acord între autorul 

principal și producător. 
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Cesiunea se poate face numai pe baza 

unui contract scris între titularul 

dreptului de autor și producătorul 

operei audiovizuale, distinct de 

contractul de editare a operei. 

o programele pentru calculator care 

includ orice expresie a unui program, 

programele de aplicație și sistemele de 

operare, exprimate în orice fel de 

limbaj, fie în cod-sursă sau cod-obiect, 

materialul de concepție pregătitor, 

precum și manualele. Cesiunea 

dreptului de utilizare a unui program 

pentru calculator nu implică și 

transferul dreptului de autor asupra 

acestuia. 

o operele de artă plastică, de 

arhitectură și fotografice 

Sunt protejate portretul, destinatarul 

corespondenței și sursa de informare 

prin reglementări clare. 

Utilizarea unei opere care conține un 

portret necesită consimțământul 

persoanei reprezentate în acest 

portret. De asemenea, autorul, 
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proprietarul sau posesorul acesteia nu 

are dreptul să o reproducă ori să o 

utilizeze fără consimțământul 

succesorilor persoanei reprezentate, 

timp de 20 de ani după moartea 

acesteia, consimțământul nu este 

necesar dacă persoana reprezentată în 

portret este de profesie model sau a 

primit o remunerație pentru a poza 

pentru portret. 

Drepturile conexe dreptului de autor și 

drepturi sui-generis 

Drepturile conexe dreptului de autor nu aduc 

atingere drepturilor autorilor, pot fi cesionate, în tot 

sau în parte, în condițiile descrise anterior prin cesiuni 

exclusive sau neexclusive. 

Sunt recunoscuți și protejați ca titulari de 

drepturi conexe dreptului de autor, artiștii interpreți 

sau executanți, pentru propriile interpretări ori 

execuții, producătorii de înregistrări sonore și 

producătorii de înregistrări audiovizuale, pentru 

propriile înregistrări, și organismele de radiodifuziune 

și de televiziune, pentru propriile emisiuni și servicii 

de programe. 
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Sunt considerați artiști interpreți sau 

executanți: actorii, cântăreții, muzicienii, dansatorii 

și alte persoane care prezintă, cântă, dansează, 

recită, declamă, joacă, interpretează, regizează, 

dirijează ori execută în orice altă modalitate o operă 

literară sau artistică, un spectacol de orice fel, 

inclusiv folcloric, de varietăți, de circ ori de 

marionete. 

Durata de protecție a drepturilor patrimoniale 

ale artiștilor interpreți sau executanți este de 50 de 

ani de la data interpretării sau executării (deci mai 

redusă comparativ cu a autorilor) cu câteva excepții. 

Producătorul de înregistrări sonore este 

persoana fizică sau juridică ce are inițiativa și își 

asumă responsabilitatea organizării și finanțarea 

realizării primei fixări a sunetelor, fie că acestea 

constituie sau nu o operă.  

Se consideră înregistrare sonoră sau 

fonogramă, fixarea sunetelor provenite dintr-o 

interpretare ori execuție sau a altor sunete ori a 

reprezentării digitale ale acestor sunete, alta decât 

sub forma unei fixări incorporate într-o operă 

cinematografică sau în altă operă audiovizuală. 
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Durata de protecție a drepturilor patrimoniale 

ale producătorilor de fonograme este de 50 de ani de 

la data primei fixări. Dacă în decursul acestei perioade 

fonograma face obiectul unei publicări legale sau al 

unei comunicări publice legale, durata de protecție a 

drepturilor este de 70 de ani de la data la care a avut 

loc prima dintre acestea. 

Producătorul unei înregistrări audiovizuale 

este persoana fizică sau juridică ce are inițiativa și își 

asumă responsabilitatea organizării și realizării primei 

fixări a unei opere audiovizuale sau a unor secvențe 

de imagini în mișcare, însoțite ori nu de sunet și, în 

această calitate, furnizează mijloacele tehnice și 

financiare necesare. 

Se consideră înregistrare audiovizuală sau 

videogramă, în sensul prezentei legi, orice fixare a 

unei opere audiovizuale sau a unor secvențe de 

imagini în mișcare, însoțite sau nu de sunet, oricare ar 

fi metoda și suportul utilizate pentru această fixare. 

 În cazul reproducerii și distribuirii propriilor 

înregistrări audiovizuale, producătorul este în drept să 

înscrie pe suporturile acestora, inclusiv pe coperte, 

cutii și alte suporturi materiale de ambalare, numele 

ori denumirea producătorului, pe lângă mențiunile 
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privind autorul și artistul interpret sau executant, 

titlurile operelor, anul primei publicări, marca de 

comerț, precum și numele ori denumirea 

producătorului. 

Durata drepturilor patrimoniale ale 

producătorilor de înregistrări audiovizuale este de 50 

de ani de la data primei fixări. Dacă înregistrarea în 

decursul acestei perioade face obiectul unei publicări 

sau al unei comunicări publice licite, durata 

drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut 

loc pentru prima oară oricare dintre acestea. 

Pentru utilizarea directă sau indirectă a 

fonogramelor publicate în scop comercial ori a 

reproducerilor acestora prin radiodifuzare sau prin 

orice modalitate de comunicare către public, artiștii 

interpreți sau executanți și producătorii de fonograme 

au dreptul la o remunerație unică echitabilă al cărei 

cuantum se stabilește prin diverse metodologii, 

conform unei procedurii prevăzute legale. 

 Organismele de gestiune colectivă beneficiare 

stabilesc, printr-un protocol, care se depune la Oficiul 

Român pentru Drepturile de Autor, proporția 

repartizării remunerației între beneficiari. 
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Organismele de radiodifuziune și de 

televiziune, care au ca obiect de activitate 

comunicarea publică a unor programe trebuie să își 

desfășoare activitatea cu respectarea dreptului de 

autor și a drepturilor conexe protejate prin lege. 

Organismele de radiodifuziune și de 

televiziune au dreptul patrimonial exclusiv de a 

autoriza sau de a interzice, cu obligația pentru cel 

autorizat de a menționa numele organismelor, 

următoarele: 

• fixarea propriilor emisiuni și servicii de 

programe de radiodifuziune sau de televiziune; 

• reproducerea prin orice mijloc și sub orice 

formă a propriilor emisiuni și servicii de 

programe de radiodifuziune sau de televiziune 

fixate pe orice fel de suport, indiferent dacă 

au fost transmise prin fir sau fără fir, inclusiv 

prin cablu sau satelit; 

• distribuirea propriilor emisiuni și servicii de 

programe de radiodifuziune sau de televiziune 

fixate pe orice fel de suport; 

• importul, în vederea comercializării pe piața 

internă, a propriilor emisiuni și servicii de 



Alternativă 

   Manual de elaborare, implementare și monitorizare politici publice în sectorul cultural |  81 

programe de radiodifuziune sau de televiziune 

fixate pe orice fel de suport; 

• retransmiterea sau reemiterea propriilor 

emisiuni și servicii de programe de 

radiodifuziune sau de televiziune prin mijloace 

fără fir, prin fir, prin cablu, prin satelit sau prin 

orice alt procedeu similar, precum și prin orice 

alt mod de comunicare către public, inclusiv 

retransmiterea pe Internet; 

• comunicarea publică a propriilor emisiuni și 

servicii de programe de radiodifuziune sau de 

televiziune în locuri accesibile publicului, cu 

plata intrării; 

• închirierea propriilor emisiuni și servicii de 

programe de radiodifuziune sau de televiziune, 

fixate pe orice tip de suport; 

• împrumutul propriilor emisiuni și servicii de 

programe de radiodifuziune sau de televiziune 

fixate pe orice fel de suport; 

• punerea la dispoziția publicului a propriilor 

emisiuni și servicii de programe de 

radiodifuziune sau de televiziune fixate pe 

orice fel de suport, indiferent dacă au fost 

emise prin fir sau fără fir, inclusiv prin cablu 

sau satelit, astfel încât să poată fi accesate în 
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orice loc și în orice moment ales, în mod 

individual, de către public. 

Durata drepturilor prevăzute în prezentul 

capitol este de 50 de ani, începând cu data de 1 

ianuarie a anului următor celui în care a avut loc prima 

radiodifuzare a emisiunii sau a serviciului de programe 

ale organismului de radiodifuziune ori de televiziune. 

Comunicarea publică prin satelit 

Organismele de radiodifuziune și de 

televiziune, care au ca obiect de activitate 

comunicarea publică a unor programe prin satelit, 

trebuie să își desfășoare activitatea cu respectarea 

dreptului de autor și a drepturilor conexe protejate 

prin prezenta lege. 

Titularii dreptului de autor pot cesiona 

drepturile lor pentru comunicarea publică prin satelit 

unui organism de radiodifuziune sau de televiziune, 

numai printr-un contract încheiat fie prin intermediul 

unui organism de gestiune colectivă, fie individual. 

Contractul-cadru încheiat între un organism de 

gestiune colectivă și un organism de radiodifuziune 

sau de televiziune, pentru comunicarea publică prin 

satelit a unei categorii de opere aparținând unui 
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anumit domeniu, își poate produce efectele extinse și 

față de titularii de drepturi care nu sunt reprezentați 

de organismele de gestiune colectivă, dacă această 

comunicare către public prin satelit are loc simultan 

cu radiodifuzarea terestră efectuată de către același 

organism emițător. 

Titularul de drepturi nereprezentat are 

posibilitatea în orice moment să înlăture producerea 

efectelor extinse ale contractului-cadru, printr-un 

contract individual sau colectiv. 

Retransmiterea prin cablu 

Titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor 

conexe își pot exercita drepturile lor pentru 

autorizarea sau interzicerea retransmisiei prin cablu 

numai prin intermediul unui organism de gestiune 

colectivă. 

Cuantumul remunerației privind drepturile de 

autor și drepturile conexe se stabilește printr-o 

metodologie negociată între organismele de gestiune 

colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe 

și structurile asociative ale distribuitorilor prin cablu. 

Drepturile sui-generis ale fabricanților bazelor 

de date 
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Fabricantul unei baze de date este persoana 

fizică sau juridică ce a făcut o investiție substanțială 

cantitativă și calitativă în vederea obținerii, verificării 

sau prezentării conținutului unei baze de date. 

Prin bază de date se înțelege o culegere de 

opere, de date sau de alte elemente independente, 

protejate ori nu prin drept de autor sau conex, dispuse 

într-o modalitate sistematică ori metodică și în mod 

individual accesibile prin mijloace electronice sau 

printr-o altă modalitate. 

Fabricantul unei baze de date are dreptul 

patrimonial exclusiv de a autoriza și de a interzice 

extragerea și/sau reutilizarea totalității sau a unei 

părți substanțiale din aceasta, evaluată calitativ sau 

cantitativ. 

Drepturile fabricantului bazei de date iau 

naștere o dată cu definitivarea bazei de date, durata 

protecției este de 15 ani, începând cu data de 1 

ianuarie a anului imediat următor definitivării bazei 

de date. 

Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor și 

a drepturilor conexe 
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Autorul sau titularul dreptului de autor sau 

drepturilor conexe își exercită drepturile recunoscute 

prin prezenta lege în mod individual sau colectiv, cu 

respectarea prevederilor prezentei legi. 

Gestiunea colectivă a drepturilor de autor se 

poate face numai pentru operele aduse anterior la 

cunoștința publică, iar gestiunea colectivă a 

drepturilor conexe se poate face numai pentru 

interpretări sau execuții fixate ori radiodifuzate 

anterior, precum și pentru fonograme ori videograme 

aduse anterior la cunoștința publică.  

Organismele de gestiune colectivă îi reprezintă 

numai pe titularii de drepturi care le-au acordat 

mandat, activitatea de gestiune colectivă se află sub 

supravegherea și controlul Oficiului Român pentru 

Drepturile de Autor, în calitate de garant al aplicării 

legii. 

Organismele de gestiune colectivă a dreptului 

de autor și a drepturilor conexe 

Organismele de gestiune colectivă sunt, 

persoane juridice constituite prin liberă asociere, 

având drept obiect de activitate, unic sau principal, 

gestiunea drepturilor de autor sau drepturilor conexe 
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dreptului de autor, categoriilor de drepturi, tipurilor 

de opere sau de alte obiecte protejate, care le este 

încredințată de către mai mulți autori sau titulari de 

drepturi de autor, în beneficiul colectiv al acestora. 

Organismele de gestiune colectivă se 

constituie în condițiile legii, cu avizul Oficiului Român 

pentru Drepturile de Autor, și funcționează potrivit 

reglementărilor privind asociațiile fără scop 

patrimonial. 

Aceste organisme sunt create direct de titularii 

drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, 

persoane fizice ori juridice, și acționează în limitele 

mandatului încredințat și pe baza statutului adoptat 

după procedura prevăzută de lege. 

 

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor 

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor 

funcționează ca organ de specialitate în subordinea 

Guvernului, fiind autoritate unică de reglementare, 

evidență prin registre naționale, supraveghere, 

autorizare, arbitraj și constatare tehnico-științifică în 

domeniul drepturilor de autor și al drepturilor conexe. 
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Autorul unei opere, artistul interpret sau 

executant, producătorul de fonograme ori de 

înregistrări audiovizuale, organismul de 

radiodifuziune sau de televiziune și fabricantul de 

bază de date pot să instituie măsuri tehnice de 

protecție a drepturilor recunoscute prin lege, adică 

utilizarea oricărei tehnologii, a unui dispozitiv sau a 

unei componente care, în cadrul funcționării sale 

normale, este destinată să împiedice sau să limiteze 

actele care nu sunt autorizate de titularii drepturilor 

recunoscute prin prezenta lege. 

Încălcarea drepturilor recunoscute și protejate 

prin lege atrage răspunderea civilă, contravențională 

sau penală, după caz, potrivit legii. Dispozițiile 

procedurale sunt cele prevăzute în prezenta lege, 

care se completează cu cele de drept comun. 

În concluzie se stabilește cine este autorul, 

drepturile și obligațiile acestuia, posibilitățile de 

obținere a unui câștig din comercializarea operei, care 

ar putea fi organismele de gestiune colectiva și 

subordonarea acestora O.R.D.A.. 

Drept urmare, discutăm despre un mecanism 

cu tendințe de control și de centralizare: O.R.D.A. 

este controlată guvernamental, fiind în subordinea 
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Ministerului Culturii și Identității Naționale (organ al 

puterii centrale), organismele de gestiune colectivă 

sunt înființate și funcționează după legislația comună 

asociațiilor și fundațiilor (organisme eminamente 

civile, singura lor tangență cu dreptul public 

constituind-o tutela ministerială, nevoia de 

finanțare). 

 

2.2.2 Guvernul României   

 Cadrul financiar și de asigurări sociale a 

suscitat numeroase dezbateri publice, dar și valuri de 

protest în ultimii doi ani. Dificultățile de punere în 

aplicare a măsurilor legiferate țin și de lipsa unor 

instrucțiuni ușor de urmat și de aplicat.  

Codul fiscal din 2015 este în vigoare de la 01 

ianuarie 2016, publicarea în Monitorul Oficial fiind din 

10 septembrie 2015.  

Șirul modificărilor aproape a fost uitat, 

menționăm peste 30 de acte care au introdus noi 

reglementări sau le-au amendat pe cele existente. 

Cea mai recentă modificare este adusă prin OUG 

89/2018. 

 



Alternativă 

   Manual de elaborare, implementare și monitorizare politici publice în sectorul cultural |  89 

Codul fiscal stabilește:  

• cadrul legal privind impozitele, taxele și 

contribuțiile sociale obligatorii prevăzute care 

sunt venituri ale bugetului de stat, bugetelor 

locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, 

bugetului Fondului național unic de asigurări 

sociale de sănătate, bugetului asigurărilor 

pentru șomaj și fondului de garantare pentru 

plata creanțelor salariale; 

• contribuabilii care au obligația să plătească 

aceste impozite, taxe și contribuții sociale; 

• modul de calcul și de plată a acestora; 

• procedura de modificare a acestor impozite, 

taxe și contribuții sociale. 

De asemenea, Codul autorizează Ministerul 

Finanțelor Publice să elaboreze norme metodologice, 

instrucțiuni și ordine în aplicarea prezentului cod și a 

legilor de ratificare a convențiilor de evitare a dublei 

impuneri în aplicare. 

Cadrul legal de administrare a impozitelor, 

taxelor și contribuțiilor sociale obligatorii 

reglementate de prezentul cod este stabilit prin Codul 

de procedură fiscală. Dacă orice prevedere a Codului 

contravine unei prevederi a unui tratat la care 
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România este parte, se aplică prevederea acelui 

tratat. 

Orice măsură de natură fiscală care constituie 

ajutor de stat se acordă potrivit dispozițiilor legale în 

vigoare privind ajutorul de stat. 

 

Impozitele, taxele și contribuțiile sociale 

obligatorii reglementate de Codul fiscal 

(1) Impozitele și taxele reglementate prin cod sunt 

următoarele: 

a) impozitul pe profit; 

b) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor; 

c) impozitul pe venit; 

d) impozitul pe veniturile obținute din România de 

nerezidenți; 

e) impozitul pe reprezentanțe; 

f) taxa pe valoarea adăugată; 

g) accizele; 

h) impozitele și taxele locale; 

i) impozitul pe construcții. 
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(2) Contribuțiile sociale obligatorii reglementate 

prin cod sunt următoarele: 

a) contribuțiile de asigurări sociale, datorate 

bugetului asigurărilor sociale de stat; 

b) contribuția de asigurări sociale de sănătate, 

datorată bugetului Fondului național unic de asigurări 

sociale de sănătate; 

c) contribuția asiguratorie pentru muncă, datorată 

bugetului general consolidat. 

Analiza este realizată cu precădere în privința 

veniturilor și contribuțiilor datorate bugetului de stat. 

Noul Cod fiscal aduce noutăți (despre ale căror 

efecte nu se pot face pentru moment aprecieri 

pozitive sau negative) în sistemul de impozitare a 

persoanelor fizice: 

• Mecanismul de Autoimpunere pentru veniturile 

realizate. Practic, o persoană fizică este 

integral responsabilă de calculul, declararea și 

plata contribuțiilor sociale și a impozitului pe 

venit. 

• Se introduce Declarația Unică, fiind eliminate 

declarațiile 200, 201, 220, 221, 600, 604, 605. 
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Se modifică termenul de depunere a 

declarațiilor care va fi 15 martie a fiecărui an. 

• Contribuabilul face evaluarea pentru 

încadrarea sa ca plătitor de contribuții sociale 

CAS și CASS, în funcție de venitul estimat 

pentru anul 2019. 

• Din 2019 CASS nu mai este deductibilă la 

calculul venitului net în sistem real. 

• Contribuțiile sunt obligatorii pentru un venit 

net estimat/realizat mai mare decât plafonul 

de 12 salarii minime brute pentru anul de 

calcul. 

• Dacă o persoană a estimat sub 12 salarii 

minime brute, dar a realizat un venit net mai 

mare, atunci este obligată la plata CAS și CASS 

pentru anul fiscal încheiat. 

• Există un singur termen de plată - 15 martie al 

anului următor - timp în care se pot face plăți 

oricând dorește contribuabilul. Persoana își 

calculează singură contribuțiile și impozitul și 

le plătește atunci când optează să o facă. 

• Pentru veniturile cu reținere la sursă, plătitorii 

de venituri virează sumele reținute până la 

data de 25 ale lunii următoare. 
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• Pentru veniturile obținute în 2019 și pentru 

anii următori, ANAF nu va mai emite decizii de 

impunere (ANAF va emite decizii doar pentru 

anii anteriori, ultimii cinci 2013-2018, altfel, 

după cinci ani creanțele bugetare se prescriu). 

Calculul venitului net se efectuează de către 

contribuabil prin declarația unică. 

• Veniturile din drepturi de proprietate 

intelectuală nu mai sunt încadrate ca venituri 

din activități independente din data de 

23.03.2019, dar prin opțiune contribuabilul 

poate alege regimul de autoimpunere cu 

calculul venitului net stabilit pe baza datelor 

contabile. 

• Persoanele fizice salariați și pensionari nu 

datorează CAS și CASS pentru veniturile 

obținute din drepturi de proprietate 

intelectuală. 

• Există opțiunea persoanelor fizice de a plăti 

CAS și CASS chiar dacă obțin venituri sub 

plafonul de 12 salarii minime pe economie sau 

dacă nu obțin deloc venituri. 

• Se introduc bonificații la plata impozitului și 

contribuțiilor. 
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Categoriile de venituri realizate de persoanele 

fizice în optica Codului sunt: 

1. venituri din activități independente (inclusiv cele 

din contractele de activitate sportivă), 

2. venituri din drepturi de proprietate intelectuală, 

3. venituri din cedarea folosinței bunurilor, 

4. venituri din investiții, 

5. venituri din pensii, 

6. venituri din salarii și asimilate salariilor, 

7. venituri din activități agricole, silvicultură și 

piscicultură, 

8. venituri din premii și jocuri de noroc (este 

interesantă optica prin care premierea este asimilată 

jocului de noroc), 

9. venituri din transferul proprietăților imobiliare, 

10. venituri din alte surse (în aceasta categorie ANAF 

poate introduce practic orice fel de venit fără ca un 

contribuabil să fie informat). 

Veniturile din salarii și asimilate salariilor, 

precum și cele din pensii sunt în totalitate în 



Alternativă 

   Manual de elaborare, implementare și monitorizare politici publice în sectorul cultural |  95 

răspunderea angajatorului de a gestiona aspectele 

juridic-fiscale în raport cu angajatul și cu ANAF. 

În funcție de modul de impozitare veniturile 

mai sus menționate sunt împărțite în: 

A. venituri impozitate în sistem real bazat pe datele 

contabile, 

B. venituri impozitate în baza cotelor forfetare de 

cheltuieli, 

C. venituri impozitate la norma de venit, 

D. venituri cu impozitare la sursă. 

 

A. Venituri impozitate în sistem real 

În sistem real, venitul net este calculat pe baza 

datelor din contabilitate, ca diferența între venitul 

brut și totalul cheltuielilor deductibile efectuate în 

scopul obținerii de venituri (de observat faptul că din 

punct de vedere legal, toate cheltuielile sunt 

deductibile, deoarece contabilitatea se descarcă în 

mod corect, dar numai cheltuielile efectuate în scopul 

obținerii de venituri conform obiectului de activitate 

autorizat se califică, fiind astfel considerate ca 

eligibile). 
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Sunt incluse veniturile persoanelor fizice ce 

desfășoară activități independente, organizate ca 

PFA, IF, PFI, profesii liberale, veniturile din 

agricultură pentru care nu sunt publicate norme de 

venit, venituri din silvicultură și piscicultură, venituri 

din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care 

s-a optat pentru impunere în sistem real, venituri din 

cedarea folosinței bunurilor obținute din derularea 

unui număr mai mare de cinci contracte de închiriere, 

venituri din închirierea în scop turistic a unui număr 

mai mare de cinci camere situate în locuințe 

proprietate personală, venituri din cedarea folosinței 

bunurilor pentru care contribuabilul a optat pentru 

determinarea venitului net în sistem real pe baza 

datelor contabile. 

Contribuabilii care desfășoară activități 

economice impuse în sistem real au obligația de a ține 

evidența contabilă în partidă simplă, să întocmească 

Registrul Jurnal de Încasări și Plăți, Registrul Inventar 

și completează Registrul de Evidența Fiscală. 

B. Venituri impozitate în baza cotelor forfetare 

Contribuabilul calculează venitul net prin 

deducerea din venitul brut a unei cote forfetare de 

cheltuieli, de regulă 40%. Venitul rezultat reprezintă 
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baza de calcul pentru impozitul pe venit și în funcție 

de venitul net obținut se determină obligația plății 

CAS și CASS. Sunt incluse veniturile din cedarea 

folosinței bunurilor mobile și imobile, veniturile din 

drepturile de proprietate intelectuală (art. 72 alin. (1) 

din Codul fiscal). 

 

C. Venituri impozitate la norma de venit 

Contribuabilii care realizează venituri din 

activități independente pentru care venitul net anual 

se stabilește pe baza normelor de venit, au obligația 

stabilirii impozitului anual datorat, pe baza 

declarației unice privind impozitul pe venit și 

contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin 

aplicarea cotei de 10% ajustate, asupra normei anuale 

de venit, impozitul fiind final. 

Contribuabilii ale căror venituri sunt impuse în 

sistemul normei de venit completează Registrul de 

Evidență Fiscală pe partea de venituri. Sunt incluse: 

veniturile persoanelor fizice ce desfășoară activități 

independente organizate ca PFA, IF al căror cod CAEN 

se regăsește în Nomenclatorul activităților 

independente pentru care venitul net se poate 
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determina pe baza normelor anuale de venit, 

veniturile din închirierea în scop turistic a camerelor 

situate în locuințe particulare având o capacitate de 

cazare cuprinsă între una și cinci camere, veniturile 

din activități agricole. 

 

D. Venituri cu reținere la sursă 

Contribuabilii care obțin venituri cu reținere la 

sursă nu au obligația de a ține evidența contabilă și nu 

completează Registrul de Evidență Fiscală. 

Sunt venituri cu reținere la sursă: veniturile din 

activități independente realizate în baza contractelor 

de activitate sportivă, veniturile din drepturi de 

proprietate intelectuală pentru care nu s-a optat 

pentru impozitarea în sistem real, veniturile din 

arendă, veniturile din investiții, veniturile din premii 

și din jocuri de noroc, veniturile din transferul 

proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, 

veniturile din alte surse. 

 

Contribuția pentru asigurări sociale (pensie) CAS în 

valoare de 25% 
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Persoanele fizice care obțin venituri din una 

sau mai multe surse de venit, precum și contribuabilii 

care obțin venituri din drepturi de proprietate 

intelectuală, sunt obligate să plătească contribuție de 

asigurări sociale dacă estimează (sau obțin) pentru 

anul curent venituri nete a căror valoare cumulată 

este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe 

economie, în vigoare la termenul de depunere a 

declarației. 

 Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 

salarii minime brute pe economie, în vigoare la 

termenul de depunere a declarației, se efectuează 

prin cumularea veniturilor nete și/sau a normelor de 

venit din activități independente. Baza anuală de 

calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul 

persoanelor care realizează venituri din activități 

independente, o reprezintă venitul ales de 

contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 

12 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la 

data depunerii declarației. 

Pentru anul 2019 salariul minim brut pe 

economie a fost stabilit la valoarea de 2.080 lei / lună, 

respectiv 24.960 lei/an. 
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Persoanele fizice care desfășoară activități 

independente  pentru care impozitul și contribuțiile 

nu se rețin de către plătitorul de venit, depun 

declarația unică privind impozitul pe venit și 

contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice 

până la data de 15 martie, inclusiv a anului următor 

celui de realizare a venitului. 

Dacă un contribuabil estimează în declarația 

unică un venit net mai mare de 24.960 lei, este obligat 

să se asigure în sistemul de asigurări sociale de stat și 

să aleagă venitul la care dorește să plătească 

contribuția. Contribuția datorată se evidențiază în 

declarația unică. 

Acest venit nu poate fi mai mic decât salariul 

minim pe economie. Cei mai mulți contribuabili vor 

alege să se asigure la baza minimă de calcul, respectiv 

de 12 salarii minime pe economie. La această bază se 

aplică procentul de contribuție de 25% și se obține o 

contribuție anuală de plată în valoare de 6.240 lei/an. 

Dacă persoanele fizice care obțin venituri din 

drepturi de proprietate intelectuală pentru care 

plătitorii de venit au obligația calculării, reținerii, 

plății și declarării contribuției de asigurări sociale, 

realizează și venituri din activități independente, 
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pentru aceste venituri nu se depune declarația unică 

(pentru înregistrare ca plătitor de CAS). 

ANAF nu va mai emite decizii de impunere în 

urma depunerii declarației unice, ci va urmări 

comportamentul de plată al fiecărui contribuabil. 

Contribuabilul care a început o activitate în 

luna decembrie depune declarația unică privind 

impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de 

persoane fizice până la data de 15 martie inclusiv a 

anului următor celui de realizare a venitului. 

În situația în care persoanele fizice au estimat 

pentru anul curent un venit net anual cumulat din 

activități independente din una sau mai multe surse 

și/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 

12 salarii minime brute pe economie, iar venitul net 

anual cumulat realizat este cel puțin egal cu nivelul a 

12 salarii minime brute pe economie, în vigoare la 

data de depunere a declarației, acestea datorează 

contribuția de asigurări sociale și au obligația 

depunerii declarației unice.  

În declarația unică se completează venitul 

ales, care trebuie să fie cel puțin egal cu nivelul a 12 

salarii minime brute pe economie. 
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În situația în care persoanele fizice au estimat 

pentru anul curent un venit net anual cumulat din 

activități independente din una sau mai multe surse 

și/sau categorii de venituri, cel puțin egale cu nivelul 

a 12 salarii minime brute pe economie, iar venitul net 

anual cumulat realizat este sub nivelul a 12 salarii 

minime brute pe economie, nu datorează contribuție 

de asigurări sociale, cu excepția celor care au optat 

pentru plata contribuției. În acest caz contribuția 

plătită nu se restituie, aceasta fiind valorificată la 

stabilirea elementelor necesare determinării pensiei, 

potrivit legii. 

 Termenul de plată a CAS este până la data de 

15 martie inclusiv al anului următor celui pentru care 

se datorează contribuția. 

Persoanele fizice prevăzute, care obțin 

venituri din activități independente, pot efectua plăți 

reprezentând CAS datorată, oricând până la termenul 

de plată. Contribuabilii pot beneficia de bonificație de 

maxim 10% (reducerea contribuțiilor) la plata CAS în 

anumite condiții. 

Bonificația acordată la plata CAS, evidențiată 

distinct în declarația unică privind impozitul de venit 
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și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, 

se suportă de la bugetul de stat. 

Nu sunt obligate la plata CAS: 

• persoanele fizice asigurate în sisteme proprii 

de asigurări sociale, care nu au obligația 

asigurării în sistemul public de pensii potrivit 

legii (avocați, notari, clerici), 

• persoanele care au calitatea de pensionari, 

contribuabilii impuși în sistem real, care 

estimează și realizează un venit net anual sub 

baza minima de calcul, 

• persoanele fizice care realizează venituri din 

salarii și asimilate salariilor  pentru veniturile 

din drepturi de proprietate intelectuală. 

Persoanele fizice al căror venit estimat se 

modifică în cursul anului în care se realizează 

veniturile și nu se mai încadrează în plafonul prevăzut 

de 24.960 lei își pot modifica contribuția datorată prin 

rectificarea venitului estimat, prin depunerea 

declarației unice, oricând până la împlinirea 

termenului legal de depunere: 15 martie 2020. 
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Contribuția datorată se evidențiază în 

Declarația unică privind impozitul pe venit și 

contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. 

 

Opțiunea de a plăti CAS (fondul de pensii) 

Persoanele fizice care desfășoară activități 

independente și care nu estimează că vor realiza un 

venit net anual mai mare de 12 salarii minime brute 

pe economie pot opta pentru plata CAS pentru anul 

curent, în condițiile prevăzute pentru persoanele care 

estimează că realizează venituri anuale peste nivelul 

a 12 salarii minime brute pe economie, depun 

declarația unică până la data de 15 martie 2019 pentru 

anul următor.  

 Situația specială legiferată prin Legea nr. 

8/2006 privind instituirea indemnizației pentru 

pensionarii sistemului public de pensii, membri ai 

uniunilor de creatori legal constituite și 

recunoscute ca persoane juridice de utilitate 

publică. 

Legea este în vigoare de la 1 ianuarie 2007, 

republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 767 din 

30 septembrie 2016. 
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Legea reglementează dreptul la o indemnizație 

lunară în beneficiul pensionarilor sistemului public de 

pensii, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal 

constituite, recunoscute ca persoane juridice de 

utilitate publică. 

Legiuitorul, prin uniuni de creatori legal 

constituite și recunoscute ca persoane juridice de 

utilitate publică, înțelege persoanele juridice române 

de drept privat, fără scop patrimonial, din domenii 

precum cel al creației muzicale, interpretative, 

cinematografice, literare, arhitecturale, teatrale, 

jurnalistice și al artelor plastice, care sunt 

recunoscute ca fiind de utilitate publică. 

Cuantumul indemnizației reprezintă 

echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, 

după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu 

poate depăși două salarii de bază minime brute pe 

țară, garantate în plată și se modifică ori de câte ori 

se modifică pensia titularului, ca urmare a modificării 

valorii punctului de pensie. 

Indemnizația nu se acordă pensionarilor 

sistemului public de pensii, care sunt membri ai 

uniunilor de creatori legal constituite, recunoscute ca 

persoane juridice de utilitate publică care beneficiază 
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de indemnizația acordată potrivit Legii nr. 118/2002 

pentru instituirea indemnizației de merit, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Beneficiază de dispozițiile prezentei legi 

persoanele care au calitatea de membru al uniunilor 

de creatori, potrivit statutelor acestora. 

Conducerea fiecăreia dintre uniunile de 

creatori va atesta calitatea de membru, la cererea 

persoanelor interesate. Conducerii uniunii de creatori 

îi revine întreaga responsabilitate asupra 

corectitudinii și exactității datelor consemnate în 

dovada calității de membru, iar Dovada eliberată 

poate fi contestată potrivit Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Stabilirea și plata indemnizației lunare se 

efectuează de către casa teritorială de pensii în a 

cărei rază solicitantul își are domiciliul sau reședința. 

Punerea în plată se face în baza deciziei casei 

teritoriale de pensii competente, Decizia putând fi 

contestată de solicitant, în condițiile Legii nr. 

554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
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Fondurile necesare plății drepturilor prevăzute 

de prezenta lege, cheltuielile administrative, precum 

și cele de transmitere a drepturilor se asigură din 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. 

Dispozițiile legii se aplică în mod 

corespunzător și pensionarilor sistemului pensiilor 

militare de stat și alte drepturi de asigurări sociale din 

domeniul apărării naționale, ordinii publice și 

securității naționale, indiferent de data înscrierii la 

pensie, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de 

prezenta lege. 

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și 

Familiei elaborează norme metodologice de punere în 

aplicare. 

Legea instituie plata unei indemnizații în 

cuantum de 50% din valoarea pensiei aflată în plată, 

pentru pensionarii sistemului public de pensii, care 

sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite, 

recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică 

- o inițiativă meritorie în sine, există însă câteva 

chestiuni discutabile: 
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• condiția necesară și esențială este de a fi 

membru al uniunilor de creatori legal 

constituite, ori aceste uniuni sunt în realitate 

asociații non-profit, care sunt constituite și 

funcționează conform legii asociațiilor și 

fundațiilor, deci nu au fonduri din care sa 

plătească indemnizații; 

• chestiunea bugetară este depășită dacă 

respectivele uniuni de creatori sunt declarate 

ca fiind de utilitate publică, ori declararea 

utilității publice se realizează prin hotărâre de 

guvern cu o complicație generată de 

îndeplinirea procedurii necesare pentru 

elaborarea unei legi, ori nu toate uniunile de 

creatori sunt declarate a fi de utilitate 

publică, deci se pune problema alegerii uniunii 

corespunzătoare; 

• în cadrul Uniunii, artistul primește sau nu 

dovada calității de membru necesare pentru 

constituirea dosarului de solicitare a 

indemnizației - pentru contestarea dovezii, 

dacă este cazul, trimiterea este la procedura 

juridică, greoaie și complicată, cu obstacole 

birocratice și plata de taxe judiciare de 

timbru, conform Legii contenciosului 



Alternativă 

   Manual de elaborare, implementare și monitorizare politici publice în sectorul cultural |  109 

administrativ (legea nr. 554/2004); dovada 

calității de membru eliberată de o asociație, 

fie ea și de utilitate publică, este un înscris 

privat ce emană de la o entitate juridică de 

drept privat și nu de la un organ/instituție de 

stat, adică autoritate de putere publică 

centrală, județeană sau locală, pentru a fi 

contestat în instanță potrivit prevederilor legii 

contenciosului administrativ; 

• deși poate fi considerată o „reparație” sau un 

ajutor - un lucru îmbucurător - legea constituie 

o excepție de la principiul contributivității, 

fondurile bănești pentru plata indemnizației 

fiind asigurate tot din fondurile bugetului 

asigurărilor sociale de stat; 

• legea are norme de aplicare, această 

calamitate a legislației române, prin care 

sensul și scopul unei legi este deturnat 

birocratic, prin care, în dorința de a controla, 

un funcționar respinge dosarul din varii 

motive; 

• se constituie un nou dosar de pensie, pe lângă 

cel existent, rezultând o birocrație excesivă. 
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Contribuția pentru asigurări sociale de 

sănătate CASS - 10% 

Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale 

de sănătate datorează, după caz, CASS pentru 

veniturile din Romania și din afara României, realizate 

din următoarele categorii de venituri: 

• venituri din activități independente, 

• venituri din contracte de activitate sportivă, 

• venituri din drepturi de proprietate 

intelectuală, 

• venituri din asocierea cu o persoană juridică, 

• venituri din cedarea folosinței bunurilor, 

• venituri din activități agricole, silvicultură și 

piscicultură, 

• venituri din investiții, 

• venituri din alte surse. 

Persoanele fizice care realizează venituri din 

activități independente, din una sau mai multe surse 

și/sau alte categorii de venituri, datorează CASS, dacă 

estimează pentru anul în curs venituri a căror valoare 

cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime 

brute pe economie în vigoare la termenul de depunere 

al declarației. 
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Persoanele fizice care realizează venituri din 

salarii și asimilate salariilor nu datorează CASS pentru 

veniturile obținute din drepturi de proprietate 

intelectuală. 

Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 

salarii minime brute pe economie, în vigoare la 

termenul de depunere a declarației unice, se 

efectuează prin cumularea veniturilor nete obținute 

din activități independente, din drepturi de 

proprietate intelectuală stabilit după deducerea cotei 

de cheltuieli forfetare și cel din sistem real, venitul 

net distribuit din asocieri cu persoane juridice, venitul 

net sau norma de venit pentru veniturile din cedarea 

folosinței bunurilor, venitul net sau norma de venit 

pentru veniturile din activități agricole, silvicultură, 

piscicultură, venitul brut și/sau venitul impozabil din 

alte surse. 

Contribuabilii care estimează un venit net 

cumulat mai mare de 12 salarii minime brute și sunt 

obligați la plata CASS, baza anuală de calcul al CASS o 

reprezintă echivalentul a 12 salarii minime brute pe 

țara în vigoare la termenul de depunere a declarației 

unice. 
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CASS se calculează de către contribuabili prin 

aplicarea cotei de contribuție de 10% asupra bazei 

anuale de calcul. 

Pentru anul 2019 termenul de plata a CASS este 

de 15 martie 2020. CASS poate fi plătit oricând până 

la această dată, din una sau mai multe plăți. În acest 

termen nu se calculează dobânzi sau penalități. 

Persoanele care realizează venituri din 

activități independente pentru care nu există 

obligația reținerii la sursă a CASS, depun declarația 

unică până la data de 15 martie inclusiv a anului 

următor celui de realizare a veniturilor. 

Pentru persoanele fizice care realizează 

venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din 

arendă sau din asocieri cu persoane juridice, pentru 

care impozitul se reține la sursă, iar nivelul net 

estimat al acestor venituri pentru anul curent este cel 

puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară de la un 

singur plătitor de venit, acesta are obligația să 

calculeze, să rețină și să plătească CASS. 

Contribuabilii persoane fizice nu depun 

declarația unică, dar plătitorul de venit are obligația 

să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii 
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următoare celei pentru care se plătesc veniturile, 

declarația privind obligațiile de plată CASS, impozitul 

pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate. 

Persoanele fizice care încep în cursul anului 

fiscal să desfășoare activitate și/sau să realizeze 

venituri, iar venitul net anual cumulat din una sau mai 

multe surse și/sau categorii de venituri estimat a se 

realiza pentru anul curent este cel puțin egal cu 

nivelul a 12 salarii minime brute pe economie, 

recalculat corespunzător numărului de luni rămase 

până la sfârșitul anului fiscal, sunt obligate să depună 

declarația unică, în termen de 30 de zile de la data 

producerii evenimentului. 

Contribuabilii care în cursul anului fiscal intră 

în suspendare temporară de activitate potrivit 

legislației în materie, precum și cei care își încetează 

activitatea, depun la organul fiscal competent, în 

termen de 30 de zile de la data la care a intervenit 

evenimentul, declarația unică și își recalculează 

contribuția datorată și declarația pentru anul în curs. 

Contribuabilii al căror venit estimat se 

modifică în cursul anului în care se realizează 

veniturile și nu se mai încadrează peste baza minimă 

de calcul își pot recalcula contribuția datorată pe anul 
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în curs, prin depunerea declarației unice, oricând 

până la data termenului legal de depunere a acesteia. 

Contribuabilii care încep o activitate în luna 

decembrie depun declarația unică privind impozitul 

pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele 

fizice până la data de 15 martie inclusiv a anului 

următor celui de realizare a venitului. 

Persoanele fizice care în cursul anului fiscal 

intră în suspendare temporară de activitate potrivit 

legislației în materie, precum și persoanele care își 

încetează activitatea, depun la organul fiscal 

competent, în termen de 30 de zile de la data la care 

a intervenit evenimentul, declarația unică și își 

recalculează contribuția datorată și declarată pentru 

anul în curs. 

În situația în care persoanele fizice au estimat 

un venit mai mare decât baza minimă de calcul, dar 

realizează un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 

salarii minime brute pe economie, iar în anul fiscal 

precedent nu au avut calitatea de salariat și nu s-au 

încadrat în categoriile de persoane exceptate de la 

plata CASS, acestea datorează CASS la o bază de calcul 

echivalentă cu 6 salarii minime brute pe economie și 

depun declarația unică până la data de 15 martie 
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inclusiv a anului următor celui de realizare a 

veniturilor (2020), în vederea definitivării CASS. 

Baza de calcul redusă pentru 2019 este următoarea: 6 

x 2.080 lei = 12.480 lei 

Contribuția minimă de plată este: 10% x 12.480 lei = 

1.248 lei. 

Termenul de plată a CASS este până la data de 

15 martie inclusiv al anului următor celui pentru care 

se datorează contribuția. Contribuabilul poate 

beneficia de bonificație de maximum 10% (reducere 

din valoarea contribuțiilor) la plata CASS, în condiții 

stabilite prin Codul fiscal. 

 

Opțiunea de a plăti CASS 

Pentru CASS datorată de către persoanele care 

estimează venituri anuale cumulate sub plafonul de 12 

salarii minime brute pe economie, precum și de către 

persoanele fizice care nu realizează venituri există 

următoarele opțiuni de plată: 

a) contribuabilii care eu estimat pentru anul curent 

venituri anuale cumulate sub nivelul minim, adică sub 

24.960 lei 
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• dacă depun declarația unică și se înregistrează 

în sistemul de asigurări sociale de sănătate 

până la termenul legal de depunere, se pot 

asigura la o bază de calcul reprezentând 

valoarea a 6 salarii minime brute pe economie, 

în vigoare la data depunerii acesteia, sau 

• dacă depun declarația unică și se înregistrează 

în sistemul de asigurări sociale de sănătate 

după termenul legal de depunere, se pot 

asigura la o bază de calcul echivalentă cu 

valoarea salariului minim brut pe economie în 

vigoare la data depunerii declarației înmulțit 

cu numărul de luni rămase până la termenul 

legal de depunere a declarației unice (15 

martie anul viitor), inclusiv luna în care se 

depune declarația. 

b) persoanele fizice care realizează venituri de natura 

celor menționate mai sus, nu sunt salariate și nu se 

încadrează în categoriile de persoane exceptate de la 

plata CASS, datorează  CASS la o bază de calcul egală 

cu 6 salarii minime brute pe economie indiferent de 

data depunerii declarației unice. 
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Concedii și indemnizații de asigurări sociale de 

sănătate  1% 

Persoanele fizice care desfășoară activități 

independente au opțiunea de a se asigura pentru 

concedii și indemnizații de asigurări sociale de 

sănătate. Procentul de asigurare este de 1%, iar baza 

de calcul lunară nu poate fi mai mică decât valoarea 

salariului de bază minim brut pe economie, stabilit 

potrivit legii, și nici mai mare decât valoarea de 12 ori 

a acestuia. 

Pentru a beneficia de indemnizație de 

concediu se semnează contractul cu Casa de Asigurări 

de Sănătate. Stagiul minim de asigurare pentru 

acordarea indemnizației este de 6 luni realizate în 

ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă 

concediul medical. 

Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 

2018 sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de 

sănătate pentru concedii și indemnizații de asigurări 

sociale de sănătate pe bază de declarație de asigurare 

pentru concedii și indemnizații, începând cu data de 

1 ianuarie 2019, sunt obligate să încheie contractul de 

asigurare cu Casa de Asigurări de Sănătate. 
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Ar mai fi de menționat faptul că, în ultimul an, 

Codul fiscal și Codul de procedură fiscală au suferit 

aproximativ 60 de modificări, ultima modificare a 

Codului fiscal fiind realizată la 1 ianuarie 2019.   

 

2.2.3 Ministerul Culturii și Identității Naționale 

Componentă a autorității centrale (guvernul), 

Ministerul Culturii și Identității Naționale, în dubla sa 

calitate, respectiv de inițiator al legislației primare în 

domeniul cultural din România, și totodată, de 

emitent al legislației secundare în același domeniu, 

este promotorul politicii culturale și asigură 

reprezentarea internațională a Statului român în 

materie de artă, cultură și patrimoniu.  

Ca inițiator al legislației primare în domeniu, 

Ministerul Culturii și Identității Naționale are rolul 

central în reformarea și descentralizarea sistemului 

instituțional și a sistemelor publice și private de 

finanțare a domeniului, cu accent pe transparență, 

acces egal și nediscriminatoriu la fondurile publice, 

eficacitate și evaluare specializată, această instituție, 

prin intermediul aceleiași legislații primare fiind și 

autoritatea care asigură protejarea patrimoniului 
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cultural, prin crearea cadrului legislativ specific și 

prin programe de evaluare, restaurare, conservare și 

punere în valoare. Prin legislația secundară, la nivel 

de management, Ministerul Culturii și Identității 

Naționale se ocupă de administrarea și gestionarea 

bunurilor, bugetelor și fondurilor alocate (prin 

subvenții sau finanțări nerambursabile) și de 

îndrumarea, sprijinul și controlul instituțiilor aflate în 

subordine. În subordinea Ministerului Culturii și 

Identității Naționale funcționează instituții publice de 

cultură, finanțate integral sau parțial din bugetul de 

stat.  

În ansamblu, nu există o linie clară, o direcție 

în care se îndreaptă politica culturală a țării, aceasta 

fiind caracterizată de fluctuații și intervenții 

conjuncturale ale statului, drept urmare legislația în 

domeniu nu este clară, cu referire directă la ,,actorii” 

din domeniu, existând un set de ordine și legi care fac 

referire la domeniul cultural sau la elemente ale 

acestuia. 
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Manager Proiect: Daniela Apostol 
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Expert facilitare Dialog Social: Adriana Zaharia 
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